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Idea::shopping card Mastercard – card de credit cu rate fără dobândă
Tip comision/dobândă
Dobândă fixă
Dobândă penalizatoare pentru neplată (aplicată la principalul restant)

Idea::shopping card standard
19%/an
17%/an in cazul virarii venitului la Idea::Bank
0% pentru tranzactiile in rate*

Idea::shopping card gold
18%/an
16%/an in cazul virarii venitului la Idea::Bank
0% pentru tranzactiile in rate*

3% peste dobanda curenta

3% peste dobanda curenta

Comision emitere inițială card principal

GRATUIT

GRATUIT

Comision emitere inițială card suplimentar

GRATUIT

GRATUIT

Comision administrare anuală card principal

GRATUIT primul an / 40 lei

GRATUIT primul an / 200 RON

Comision administrare anuală card suplimentar

GRATUIT primul an / 20 lei

GRATUIT primul an / 100 RON

GRATUIT

GRATUIT

2% minim 10 RON

2% minim 10 RON

Comision expediere extras de cont prin e-mail

GRATUIT

GRATUIT

Comision utilizare ATM pentru interogare sold

1 RON

1 RON

Comision schimbare PIN la ATM

5 RON

5 RON

Comision retransmitere/schimbare PIN prin Contact Center

7 RON

7 RON

Comision utilizare card la comercianți
Comision utilizare ATM/POS pentru numerar

*in cazul in care Totalul datoriei curente este rambursat pana la scadenta
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Idea::smart shopping – card de credit cu rate eMAG
Tip comision/dobândă
Dobândă fixă – prima tranzactie*
(finantare in rate cos de cumparaturi eMAG)
Dobândă fixă

Idea::smart shopping
11,9% - 23,9%
în funcție de profilul socio-demografic și istoricul de plată anterior
27,9% dobanda curenta
0% pentru tranzactiile in rate (plati cu cardul la POS/online mai mari de 200 RON)*

Dobândă penalizatoare

3% peste dobanda curenta

Comision emitere inițială

40 RON

Comision administrare anuală
Comision utilizare card la comercianți
Comision utilizare ATM/POS pentru numerar

GRATUIT primul an / 40 RON
GRATUIT
2% minim 10 RON

Comision expediere extras de cont prin e- mail

GRATUIT

Comision utilizare ATM pentru interogare sold

1 RON

Comision schimbare PIN la ATM

5 RON

Comision retransmitere/schimbare PIN prin Contact Center

7 RON

*in cazul in care Totalul datoriei curente este rambursat pana la scadenta
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Idea::credit card Mastercard*
Tip comision/dobândă

Idea::credit card standard

Idea::credit card gold

25%/an
23%/an in cazul virarii venitului la Idea::Bank

20%/an
18%/an in cazul virarii venitului la Idea::Bank

3% peste dobanda curenta

3% peste dobanda curenta

Comision emitere inițială card principal

20 RON

100 RON

Comision emitere inițială card suplimentar

10 RON

50 RON

Comision administrare anuală card principal

40 RON

200 RON

Comision administrare anuală card suplimentar

20 RON

100 RON

GRATUIT

GRATUIT

2% minim 10 RON

2% minim 10 RON

Comision expediere extras de cont prin e-mail

GRATUIT

GRATUIT

Comision utilizare ATM pentru interogare sold

1 RON

1 RON

Comision schimbare PIN la ATM

5 RON

5 RON

Comision retransmitere/schimbare PIN prin Contact Center

7 RON

7 RON

Dobândă curentă fixă
Dobândă penalizatoare pentru neplată (aplicată la principalul restant)

Comision utilizare card la comercianți
Comision utilizare ATM/POS pentru numerar

*Valabil doar pentru clientii care detin acest produs (produsul nu mai este in oferta Bancii)
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Multumim!

Idea::contact center
*4455 / 021.318.95.00
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