
Anexa nr. 4 - FINPAY Ltd

Tabel comisioane și prețuri

Lansat pe 16 decembrie 2021

1 Înregistrare Privat Corporativ

euro euro

Inregistrare / Deschidere cont gratuit 150

2 Card WMC Mastercard Privat Corporativ

euro euro

Plastic 12 15
Eliberarea cardului
(card nou, înlocuire card, reemitere card)

Virtual 2 2

Scrisoare de prioritate 6.25 6.25
Uniunea Europeana

curier expres 30 30
Livrarea cardului de plastic imprimat

Scrisoare de prioritate 10 10
Alte țări ale lumii

curier expres 40 40

Taxa lunara pentru utilizarea cardului Plastic sau Virtual 0,5 0,5

În Uniunea Europeană, Elveția, 

Norvegia, Turcia și Israel

1,35%

min. 1.45
2,35%

min. 1.45

1,35%

min. 1.45
2,55%

min. 1.45

Retragere de numerar la bancomat
(Furnizorul de servicii ATM poate percepe taxe suplimentare)

Alte țări ale lumii

Solicitare sold card la bancomat 1.25 1.25
(în bancomate cu serviciu disponibil)

schimbarea PIN-ului 1.25 1.25
(în bancomate cu serviciu disponibil)

restricție card (permanent) gratuit gratuit

Blocare card Blocarea temporară a cardului 0,25 0,25

Reactivare din blocare temporară gratuit gratuit

1 modificare pe lună (aranjată de utilizator) gratuit gratuit
Modificarea limitelor tranzacțiilor

> 1 modificare pe lună (aranjată de utilizator) 0,25 0,25
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3 Conturi de plată și schimb valutar Privat Corporativ

euro euro

Contul principal gratuit gratuit

Comision lunară de întreținere a contului

Conturi suplimentare gratuit gratuit

Până la 25.000 EUR

Dobândă (sau echivalent în altele

valute)

gratuit 0,70%
Credit

(rată anuală negativă a dobânzii)(debit lunar pe baza sumei totale de fonduri din toate conturile 
de plată)

Peste 25.000 EUR
(sau echivalent în altele

valute)

0,70% 0,70%

Automat când plătiți cu un card multivalută
gratuit gratuit

Comision de schimb valutar

Manual de la Client la platformă gratuit gratuit

4 Transferuri primite Privat Corporativ

SEPA 1,50 EUR 1,50 EUR

(Banca expeditorului poate debita
taxe suplimentare; în cazul transferului dintr-un 

cont bancar deținut într-o altă țară decât contul 

furnizorului de servicii, se poate percepe o taxă 

suplimentară)

Transferuri bancare sau transferuri bancare RAPID 15 EUR 15 EUR

Rapid 2,50 GBP 2,50 GBP

Alte tipuri de plăți încasate

(Alte metode de plată de intrare care nu sunt 

enumerate în secțiunea „Plăți de intrare”)

Sosind toate valutele 2,25% 2,25%
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5 Retrageri Privat Corporativ

euro euro

SEPA
și altele

0,15% 0,15%

min. 1,5 EUR
0,15%

min. 1,5 EUR
0,15%Retragere dintr-un cont bancar

La o altă bancă RAPID
(banca beneficiarului poate percepe comisioane suplimentare) min. 5 EUR

4 GBP

min. 5 EUR

4 GBPRapid

Sorbnet / Express Elixir 65 PLN 65 PLN

Transfer rapid
SEPA 2,50 EUR 3,50 EUR

(pe lângă tariful standard)

RAPID 15 EUR 13 EUR

Transferuri card-la-card, cum ar fi MoneySend, 

alte transferuri bancare, ordine de plată și 

tranzacții de finanțare a portofelelor și conturi 

electronice (terț sau pe platformă)

Transferuri de bani 2%
min. 0,5 EUR

2%
min. 0,5 EUR

toate valutele
(furnizorul de servicii de achiziții poate percepe taxe suplimentare)
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6 Transferuri interne către circuitul WMC Privat Corporativ

euro euro

Ieșire gratuit gratuit
toate valutele disponibile

pe platformăTransfer în contul utilizatorului
Intrare gratuit gratuit

0,15%

min. 0,75
Ieșire gratuit

toate valutele disponibile

pe platformăTransfer între diferite conturi WMC
Intrare gratuit gratuit

7 Număr IBAN/cont Privat Corporativ

euro euro

toate valutele

disponibil pe

platformă
toate valutele

disponibil pe

platformă

Deschiderea contului Sumă forfetară 30 50

Întreținerea contului Cost lunar 1.5 10

0,35%SEPA 2.5
min. 2.5

Transfer bancar într-un cont IBAN 0,35% 0,25%
RAPID

(Banca expeditorului poate percepe comisioane suplimentare) min. 2.5 min. 2.5

Rapid 4 GBP 4 GBP

Disponibil pe platforma tranzacțională (PDF) gratuit gratuit

Extrase de cont, confirmări de tranzacție Trimis la cererea clientului la adresa de 

corespondenta (hartie)
2 2

(pentru fiecare document original)

Confirmare de transfer emisă de o bancă 

(PDF)
10 10

Dacă transferul nu a fost efectuat de către 

bancă
Anularea ordinului de plata 10 10

Autorizare prin SMS la înregistrare și 

adăugare de conturi bancare
Pachet de securitate gratuit gratuit

Schimb automat sau negocieri 

individuale cu dealerul
gratuit gratuit

Acces la platforma valutară
Blocarea și deblocarea accesului la 

platformă
gratuit gratuit

Prompt-note 10 10
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8 Alte costuri Privat Corporativ

euro euro

Anularea unei retrageri într-un cont bancar (Dacă plata nu a fost deja efectuată de către bancă) 10 10

Disponibil pe platformă gratuit gratuit

Extrase de cont, facturi, confirmări de tranzacție
Trimis la cerere la adresa de e-mail sau poștală indicată 

(contra cost pe un singur document)
10 10

Intervenție manuală în cazul datelor de plată incorecte 7.5 7.5

Confirmare bancară a executării plății 20 20

Trimiterea unei cereri de retragere sau modificarea unei retrageri în sistemul SWIFT, sistemul SEPA sau altul 75 75

Taxa de rambursare in caz de incompatibilitate a 

datelor
0,1%

min. 6.5

0,1%
min. 6.5

Transfer într-un cont bancar polonez

(banca beneficiarului poate percepe comisioane

adiţional;
comisionul va fi perceput în moneda de retragere

0,1%
min. 13

0,1%
min. 13

Transfer într-un cont bancar din afara Poloniei

convertite la cursul de schimb mediu al BNS

Eliberarea certificatului, declarație, confirmare la cererea clientului 20 20

Intocmirea confirmarii de audit la cererea clientului 50 50

În caz de fonduri insuficiente în EUR, taxa va fi percepută în moneda disponibilă în portofelul utilizatorului, convertită la cursul de schimb curent.

disponibil la schimbul valutar de pe platformă. Pentru retrageri, plățile primite și taxele de transfer intern vor fi percepute în moneda

tranzacție și convertită în moneda din Tabelul de taxe și comisioane la cursul de vânzare curent disponibil la schimbul valutar de pe platformă.
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