Documentul de informare a tarifelor
Numele furnizorului de cont: Paysera LT, UAB
Nume de cont: Contul de moneda electronica Paysera
Data: 01/04/2021
 Prezentul document vă informează despre taxele percepute pentru utilizarea
serviciilor principale legate de contul de plată. Te va ajuta să compari aceste taxe
cu cele ale altor conturi.
 Taxele se pot aplica și pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu sunt
enumerate aici. Informații complete despre toate taxele pentru utilizarea serviciilor
legate de contul de plată sunt disponibile în Acordul General privind Servicii de
Plată, suplimentele la Acord și pe pagina Tarife.
 Glosarul de termeni utilizat în acest document este disponibil gratuit

Servicii și taxe
Serviciu

Taxe

Servicii generale de cont
[Paysera] deschiderea și administrarea contului

0 EUR

Plăți (cu excepția cardurilor)
Transfer intern între clienții [Paysera]

0 EUR

Transferuri de credit SEPA

0 EUR

Transferuri de credit SEPA INSTANT

0 EUR

Transferuri de credit Non-SEPA

Transfer în valuta EUR – 7,00 EUR
Transfer în valuta USD – 7,00 EUR

Transfer în valuta GBP – 0,80 GBP
Transfer în valuta PLN – 2,70 PLN
Transfer în valuta NOK – 2,00 NOK
Transfer în valuta BGN – 1,00 BGN

Creditarea plăților primite în Euro

Creditarea plăților primite internațional

0 EUR

Banci din Regatul Unit al Marii Britanii, taxa
pentru creditarea în GBP - 0,50 %,
dar nu mai puțin de 0,20 GBP
Banca [DNB] din Norvegia, taxa pentru creditare
a în NOK - 2,00 NOK
Banci din Bulgaria, taxa pentru creditarea în
BGN - 0 EUR
Banca din Polonia, taxa pentru creditarea în
PLN - 1,94 %

Carduri și numerar
Emiterea cardului de debit Paysera

3,00 EUR

Taxa lunară pentru primul card (plătită în avans

0,75 EUR

pentru luna următoare)

Taxa lunară pentru cel de-al doilea (și toate

0 EUR

următoarele) carduri (atunci când cardul este
conectat la același cont ca primul)
Retragere de numerar

La sucursala [Paysera] - 0 EUR (până la 1000
EUR, după depășirea sumei de 1000 EUR 0,35 % din suma depășită, dar nu mai puțin de

1,00 EUR pentru o operațiune)
La terminalele [Perlas] - 1,00 EUR
(până la 500 EUR)
La chioșcurile [Lietuvos spauda] - 0,50 EUR
(de la 10 EUR la 500 EUR)
La chioșcurile [Narvesen] - 0,50 EUR
(de la 10 EUR la 500 EUR)
La sucursalele [PayPost] - 0,3 % din sumă,
dar nu mai puțin de 0,80 EUR
La librăria [Natų] - 0,5 % din sumă, dar nu mai
puțin de 0,29 EUR

[Money Express] (Letonia) - 1,4 % din suma,
dar nu mai puțin de 1,00 EUR
(până la 5000 EUR)
[E-lats] (Letonia) - 1,4 % din sumă,
dar nu mai puțin de 1,00 EUR

[Money Express] (Estonia) - 1,0 % din sumă, dar
nu mai puțin de 1,00 EUR

Depunere numerar

La sucursala [Paysera] - 0 EUR

La terminalele [Perlas] - 0,05 % + 0,43 EUR
(până la 300 EUR)
Pe ghiseele [Maxima] - 0,35 EUR

(până la 600 EUR)
La sucursalele [Lietuvos paštas] - 0,35 EUR
(până la 580 EUR)
La sucursalele [PayPost] - 0,35 EUR
(până la 580 EUR)
La librăria [Natų] - 0,5 % din sumă,
dar nu mai puțin de 0,29 EUR
La terminalele [Foxbox]:
pâna la 30 EUR – 1 EUR
30-200 – 1,50 EUR
201-400 - 2,00 EUR
(pâna la 400 EUR)
[Money Express] (Letonia) - 0,5 % din
suma, dar nu mai puțin de 0,60 EUR
(pâna la 5000 EUR)

[E-lats] (Letonia) - 0,5 % din sumă,
dar nu mai puțin de 0,60 EUR
[Money Express] (Estonia) - 0,5 % din sumă, dar
nu mai puțin de 0,60 EUR
(pâna la 9000 EUR)

Overdraft și servicii conexe
Serviciul nu este oferit

Document de informare asupra
taxelor
Numele furnizorului de cont: UAB “Finansinės paslaugos “Contis“
Numele contului: Contul cardului de debit Visa Paysera
Data: 01 Aprilie 2021

· Acest document vă informează despre taxele pentru utilizarea principalelor servicii
legate de contul de plată. Vă va ajuta să comparați aceste taxe cu cele ale altor
conturi.
· Se pot aplica taxe și pentru utilizarea serviciilor legate de cont care nu sunt
enumerate aici. Informațiile complete sunt disponibile în termenii și condițiile dvs.
(https://www.paysera.ro/v2/ro-RO/legal/paysera-visa-card-2020).

Serviciu

Taxa

Serviciu generale
Administrarea contului
Contul cardului de debit Paysera Visa

Taxa lunară Taxa

€0.75

Taxa totală
anuală

€9,00

Plăți (cu excepția plăților cu cardul)
Trimiterea și primirea de bani prin
SEPA
Trimiterea banilor în Euro - SEPA

Nu este disponibilă

Primirea plăților în Euro - SEPA

Nu este disponibilă

Trimiterea și primirea de bani în afara
zonei SEPA
Trimiterea de bani în afara zonei SEPA

Nu este disponibilă

Primirea plăților internaționale

Nu este disponibilă

Carduri și numerar
Emiterea cardului de debit pentru
persoane fizice / juridice

Per card

€3.00/€5.00

Emiterea cardului de debit suplimentar
pentru persoanele fizice / juridice

Per card

€3.00/€5.00

Înlocuirea cardului de debit pentru
persoanele fizice / juridice

Per card

€3.00/€5.00

Anularea cardului

Per card

€3.00

Plata cu cardul de debit în euro

Per tranzacţie

€0.00

Plata cu cardul de debit într-o altă valută Per tranzacţie

€0.10 plus 1.20% din
valoarea tranzacției

Retragere numerar în Euro în Europa

Per retragere

Retragere numerar în altă valută decât
Euro în afara Europei

€1.00

Per retragere

€1.50 plus 1.80% din
valoarea tranzacției

Refuzarea unei plăți din lipsă de fonduri

Per plată

€0.00

Permiterea unei plăți în ciuda lipsei de
fonduri

Nu este
disponibilă

Descoperiri pe cont (Overdraft) și servicii conexe

Overdraft aprobat

Nu este disponibil

Overdraft neaprobat

Nu este disponibilă

Alte servicii

Interogare sold la ATM

Per interogare

€0.30

Glosar de termeni
Termen

Definiție

Permiterea unei plăți
în ciuda lipsei de
fonduri

Furnizorul de cont permite efectuarea unei plăți din contul
clientului, deși nu există suficienți bani în acesta (sau ar
trece clientul peste limita de descoperit de cont aprobată).

Overdraft aprobat

Furnizorul de cont și clientul sunt de acord în prealabil că
clientul poate împrumuta bani atunci când nu mai sunt bani
în cont. Acordul stabilește o sumă maximă care poate fi
împrumutată și dacă vor fi percepute comisioane și
dobânzi.

Interogare sold la
ATM

Clientul vizualizează soldul contului la un bancomat.

Anularea cardului

Furnizorul de cont percepe o taxă de anulare dacă clientul
anulează comanda cardului în primele 14 zile și un card a
fost deja comandat în numele clientului.

Retragere numerar în
Euro în Europa

Clientul retrage numerar din cont în Euro la un bancomat
din Europa.

Retragere numerar în
valută străină în afara
Europei

Clientul retrage numerar din cont în valută străină la un
bancomat din afara Europei.

Plata cu cardul de
debit în Euro

Clientul își folosește cardul de debit pentru a efectua o
plată în Euro. Aceasta poate fi într-un magazin, online sau
prin telefon.

Plata cu cardul de
debit în altă valuta
decât EURO

Clientul își folosește cardul de debit pentru a efectua o
plată în altă valuta decât Euro. Aceasta poate fi într-un
magazin, online sau prin telefon.

Emiterea cardului de
debit

Furnizorul de cont trimite clientului un card de debit.

Emiterea unui card de Furnizorul de cont trimite clientului un card de debit pentru
debit suplimentar
un utilizator suplimentar.

Administrarea
contului

Furnizorul de cont furnizează contul pentru utilizarea de
către client.

Primirea plăților
internaționale

Când banii sunt trimiși în contul clientului dintr-un cont care
nu utilizează un transfer SEPA (transfer în Euro).

Primirea plăților în
Euro – SEPA

Când banii sunt trimiși în contul clientului dintr-un cont
folosind SEPA (transfer în Euro).

Refuzarea unei plăți
din lipsa de fonduri

Furnizorul de cont refuză o plată din contul clientului,
deoarece nu există suficienți bani în acesta.

Înlocuirea cardului de
debit

Furnizorul de cont trimite clientului un card de debit
înlocuitor.

Trimiterea de bani în
Euro – SEPA

Furnizorul de cont transferă bani, la instrucțiunile clientului,
din contul clientului într-un alt cont utilizând SEPA.

Trimiterea de bani în
afara zonei SEPA

Furnizorul de cont transferă bani, la instrucțiunile clientului,
din contul clientului într-un alt cont în afara zonei SEPA.

Overdraft neaprobat

Clientul împrumută bani atunci când nu mai sunt bani în
cont (sau clientul a trecut de limita lor de descoperit de
cont) și acest lucru nu a fost convenit în prealabil cu
furnizorul de cont.

