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Contul de afaceri iBanFirst
Taxele indicate mai jos, în secțiunile de la A la F, se aplică tuturor clienților contului de
afaceri iBanFirst. Pentru a fi luate în considerare pentru un cont, companiile trebuie să
efectueze o plată minimă de 100.000 EUR (tranzacții) pe an folosind contul prin intermediul
platformei noastre.
În cazul în care tranzacțiile minime nu sunt atinse, se aplică o politică de utilizare echitabilă:
vom percepe 50 EUR pe an (fără TVA) drept comisioane de întreținere și comisioane
variabile pentru toate plățile primite.

A. Administrarea contului
Taxe de deschidere

Gratuit

Taxe de mentenanță

Gratuit

Crearea unui beneficiar pentru plată/transfer

Gratuit

Facilitate de descoperire de cont

Nu e disponibil

Extrase de cont online

Gratuit

Taxe de închidere a contului

Gratuit

B. Plăți și transferuri valutare
Pe baza volumelor tranzacțiilor internaționale-și în urma unei analize realizate de unul
dintre experții noștri în valută-vă oferim o cotație personalizată, competitivă și atractivă.
Pentru a obține o cotație gratuită de analiză și taxe pentru compania dvs., faceți clic pe
link-ul de mai jos:
https://info.ibanfirst.com/ro/contact-us
Accesul la informații de piață valutară pentru toate
cele 23 de valute (cotații, diagrame, istoric, tendințe)

Gratuit

Cursuri de schimb online în timp real înainte
de validare

Gratuit

Taxele de schimb valutar

Nimic pentru sumele valutare care
depășesc pragul, conform anexei B
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C. Plăți și mișcări de trezorerie
Transferați între două conturi iBanFirst

Gratuit

Primiți transferuri din conturi terțe

Gratuit

Primiți nucleul SDD (vezi definiția din Anexa D)

Gratuit

Creditarea contului iBanFirst cu card bancar

Nu e disponibil

Creditarea contului iBanFirst prin cec

Nu e disponibil

SDD B2B debit (primire/livrare) (a se vedea definiția din
Anexa D)

Nu e disponibil

D. Asistență pentru clienți și support pentru platformă
Utilizarea platformei

Gratuit

Stabilirea drepturilor și limitărilor utilizatorilor

Gratuit

Schimbare de adresă

Gratuit

Accesul la camera de tranzacționare

Gratuit

Plasați comanda prin telefon

Gratuit

Acces la istoricul contului (conturilor)

Gratuit

Raport detaliat PDF al tuturor plăților

Gratuit
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E. Cerințele de marjă pentru plățile viitoare (Forward)
Tipul tranzacției

Deposit de Securitate*

Pe loc

0.00%

Înainte < 7 zile

0.00%

Înainte > 7 zile ≤ 1 lună

3.00%

Înainte > 1 lună ≤ 6 luni

5.00%

Înainte > 6 luni ≤ 1 an

10.00%

*Trebuie să fie creditat în contul dvs. de afaceri iBanFirst
•

Pozițiile valutare anticipate prezintă un risc de piață și, ca atare, nu trebuie luate astfel de poziții
care să depășească suma pe care sunteți pregătit să o pierdeți pe piață.

•

Pentru mai mult de șapte zile, acest risc trebuie acoperit prin garanții.

•

Garanția este un procent din suma care trebuie plătită și este dedusă din suma totală de
decontat. Suma care va fi plătită va varia în funcție de maturitatea viitoarei dvs. tranzacții.
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F. Altele
Transferuri internaționale

Zona

Euro

Transfer în EUR (suma garantată)

SEPA

€0.50

International transfers

Zona

Euro

Transfer în orice valută (SHARE)*

Lume

€5

Transfer PSD (SHARE)*

Zona PSD în monedă PSD

€5

Transfer în orice monedă (OUR)

Lume

€10

Transferuri interne în cadrul iBanFirst
Transferul oricărei valute (suma garantată)

•

Oe= explicație complete a plăților SHARE și OUR este furnizată în anexe.

•

Vă rugăm să notați că TVA- ul se poate aplica taxelor pentru plățile internaționale.

Gratuit

Cazuri speciale
Returnarea fondurilor

€20

Anulare

€20

Modificare

€20

Cerere de intrare pe comandă în afara platformei

€25

Copie a mesajului de transfer bancar (SWIFT)

€20

Analiza financiară privind taxele internaționale

Gratuit
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F. Altele
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Modificări
Cu excepția cazului în care legea stipulează altfel, iBanFirst își rezervă în orice
moment dreptul de a modifica următoarele:
• Ratele de schimb valutar pe care le oferim
• Taxele pe care le percepem.
Modificările se aplică la următoarea data scadentă sau, în lipsa unei date scadente,
la următoarea dată disponibilă după intrarea în vigoare a noilor rate sau taxe.
Modificările sunt comunicate clienților prin e-mail sau prin intermediul platformei
iBanFirst, cu o notificare minimă de o lună. Se consideră că a acceptat clientul
modificarea în cazul în care continuă să utilizeze serviciul, cu excepția cazului în
care nu a comunicat încă în scris lui iBanFirst că va refuza serviciul acestora în
termen de treizeci de zile calendaristice de la primirea notificării.
Condițiile aplicabile pot fi găsite pe site-ul nostru:
https://www.ibanfirst.com/general-terms-conditions
Vă rugăm să rețineți: toți termenii și condițiile iBanFirst pot fi modificați dacă sunt
cerute de lege și/sau reglementări.

iBanFirst este un furnizor de servicii de plată, licențiat de către Banca Națională a
Belgiei.

Limba
În cazul oricărei inconsecvențe sau discrepanțe între versiunea franceză a acestui
document și orice altă versiune lingvistică, versiunea în limba franceză prevalează.
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Anexe
A. Informații privind monedele disponibile
https://ro.ibanfirst.com

B. Limite pentru plăți, tranzacții și transferuri valutare
Da-ți clic pe link-ul de mai jos pentru a vedea aceste limite:
https://ro.ibanfirst.com/limits-transactions-and-foreign-exchange-payments-and-transfers
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C. Lista țărilor PSD
Directiva PSD se aplică tuturor țărilor din Spațiul Economic European (SEE) + Norvegia, Islanda
și Liechtenstein. Lista cuprinde:
Austria

Grecia

Olanda

Belgia

Ungaria

Norvegia

Bulgaria

Islanda

Polonia

Croația

Irlanda

Portugalia

Cehia

Italia

Cipru

Danemarca

Letonia

România

Estonia

Liechtenstein

Slovacia

Finlanda

Lituania

Slovenia

Franța

Luxemburg

Suedia

Germania

Malta

Marea Britanie

Un transfer PSD necesită următoarele două condiții:
•

Transferurile trebuie să provină dintr-un cont situat într-o țară de mai sus și trebuie,
de asemenea, să fie transferate într-un cont situat într-o țară menționată mai sus.

• Moneda transferului trebuie să fie una dintre următoarele:
HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP.
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Taxe pentru clienți și termenii de Utilizare
Toate țările, cu excepția Franței și Belgiei

D. Diferențele între debitul SDD Core și SDD B2B
O debitare directă permite creditorilor să colecteze instantaneu facturi unice sau recurente
pentru facturile de utilități ( de exemplu, telefon, gaz, electricitate etc.) și abonamente. Cu
acordul prealabil al debitorilor, cheltuielile/facturile sunt onorate automat fără ca clientul
debitor să fie obligat să efectueze plățile.
Debitul direct European se bazează pe intervenția a patru părți: debitorul, creditorul,
banca debitorului și banca creditorului.
Există două modele separate: debitul direct European și domiciliul B2B European, care
dau naștere la două tipuri de debit:
•

Debitul direct SDD este utilizat pentru a colecta debitori individuali sau corporativi.
Acceptarea SDD Core este obligatorie pentru băncile din zona SEPA.

• Debitul SDD B2B (SDD B2B) este utilizat numai pentru creanțele de afaceri. Această
metodă de debitare nu poate fi modificată și impune companiei debitorului să
informeze banca în avans.
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E. Glosar
•

Banca Beneficiară: De asemenea, cunoscută ca banca beneficiară, este instituția
financiară stabilită care găzduiește contul beneficiarului.

•

Banca Intermediară: Numită și banca corespondentă, este banca utilizată în rețeaua
SWIFT pentru a transmite plata către banca beneficiară.

•

Beneficiar (BEN): Beneficiarul plătește toate onorariile: cele aplicate de banca lor, de
banca care oferă comanda și de băncile intermediare.

•

Cod de identificare a afacerii (BIC): Standard international pentru identificarea
organizațiilor care efectuează plăți prin intermediul rețelei SWIFT.

•

Taxele partajate (Share): Comisionarul plătește taxele percepute de banca lor.
Taxele percepute de banca beneficiarului sunt responsabilitatea beneficiarului. Pentru
transferurile internaționale (cu excepția SEPA și PSD), băncile corespunzătoare au
dreptul la taxe direct pe suma trimisă.

•

Valoare Dată: Data la care fondurile sunt debitate sau creditate în cont.

•

Numărul Internațional Cont Bancar (IBAN): Standard international pentru numerele
contului bancar utilizat pentru plățile europene SEPA și, dacă este cazul, pentru plățile
internaționale.

•

Suma garantată (OUR): Comisionarul plătește taxa percepută de toate băncile din
lanțul de plată.

•

Cut Off: Este timpul până când o tranzacție de schimb valutar poate fi procesată
la o anumită data ( de exemplu, data valutei). După această data, data valorii va fi
compensată pentru următoarea zi lucrătoare.
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Informații suplimentare
Beneficiați de conținutul educational gratuit

Blog

Dacă aveți întrebări suplimentare, faceți clic pe link-ul de mai jos:

Întrebări frecvente

Contactează-ne
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Better Banking. Better Business.
iBanFirst Bruxelles (HQ)
350 Av. Louise, 1050 Brussels
hello@ibanfirst.com
www.ibanfirst.com
Număr telefon birou internațional:
+32 2808 0966
helloromania@ibanfirst.com
ro.ibanfirst.com
Număr telefon birou România:
+40 31 630 9400

