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2. Serviciul Raiffeisen Smart Mobile: 

a. Valoarea abonamentului lunar aferent serviciului Raiffeisen Smart Mobile se majoreaz` de 
la 0 Lei la 4 Lei. 
Modificarea de cost este aplicabil` doar în cazurile în care serviciul mai sus men]ionat este 
de]inut în mod individual, nefiind inclus în beneficiile aferente unui pachet de cont curent, conform 
documenta]iei contractuale. 
În toate cazurile în care clientul are calitatea de Titular al unui pachet de cont curent, iar pachetul 
de beneficii aferent respectivului cont include [i administrarea Serviciului Raiffeisen Smart Mobile, 
valoarea abonamentului lunar va fi p`strat` conform prevederilor contractuale, f`r` a fi modificat` 
potrivit prezentei notific`ri.

b. Documentul “Contract pentru furnizarea serviciilor Raiffeisen Online/Smart Mobile - Persoane fizice” se 
modific`2 prin:

b.1. eliminarea sintagmei “Abonamentul lunar de utilizare a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile 
este 0 Lei”.

b.2. ad`ugarea sintagmei “Smart Mobile” \n teza a doua a documentului, dup` cum urmeaz` 
“Abonamentul lunar de utilizare al Serviciului Raiffeisen Online/Smart Mobile [i taxa de 
gestionare card reader vor fi debitate din urm`torul Cont de suport (se va completa cu un 
singur cont, \n func]ie de preferin]a clientului \n ceea ce prive[te contul pentru perceperea 
abonamentului)”;

b.3. completarea punctului 9 prin introducerea sintagmei “Smart Mobile” [i eliminarea sintagmei 
“\n valoare de 4 (patru) Lei” dup` cum urmeaz`:

9. Am luat la cuno[tin]` [i accept s` pl`tesc taxele [i comisioanele datorate b`ncii men]ionate 
\n Anex` la prezentul Contract. De asemenea, sunt de acord ca abonamentul lunar pentru  
furnizarea Serviciului Raiffeisen Online/Smart Mobile este datorat \ncepând cu luna 
urm`toare celei \n care a fost semnat prezentul Contract, indiferent de num`rul de zile \n 
care serviciul a fost activ; data scaden]ei lunare a abonamentului este \n ziua (din luna) 
corespunz`toare datei semn`rii prezentului Contract.

c. Documentul “Termeni [i condi]ii pentru furnizarea serviciului Raiffeisen Smart Mobile” se modific`3:

c.1. prin amendarea punctului 3.1. în sensul elimin`rii sintagmei “Serviciul Raiffeisen Smart Mobile 
este oferit de Banc`, Clientului, gratuit” [i a ajust`rii textului astfel “Clientul datoreaz` B`ncii, 
lunar, abonamentul lunar de utilizare a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile [i taxa 
de gestionare card reader (pentru fiecare card reader suplimentar solicitat de Client [i pus la 
dispozi]ia sa de c`tre Banc`) (...).”

2;3Modific`rile sunt eviden]iate direct \n text.
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c.2. prin completarea punctului 3.2. astfel: “Clientul mandateaz` Banca s`-i debiteze lunar, în 
data de scaden]`, Contul suport cu taxele [i comisioanele aferente Serviciului Raiffeisen 
Smart Mobile, conform prevederilor documenta]iei contractuale. Dac` data scaden]ei 
este o zi nelucr`toare, taxele [i comisioanele vor fi percepute în precedenta zi lucr`toare 
datei respective (exemplu: pentru un Client înrolat în data de 20, taxa va fi perceput` în ziua 
de 20 a fiec`rei luni sau în precedenta zi lucr`toare pentru lunile în care data de 20 este 
nelucr`toare). În situa]ia în care moneda în care se datoreaz` taxa/comisionul este alta decât 
cea în care aceasta este achitat` efectiv, suma aferent` acesteia, debitat` din contul de 
suport, va fi supus` unui schimb valutar utilizând cursul de schimb al B`ncii valabil în ziua 
debit`rii contului”, în vederea alinierii dispozi]iilor documentului la cele men]ionate anterior la 
punctul 2, litera (a) al prezentei notific`ri.

c.3. prin completarea punctului 3.3. astfel: “Abonamentul lunar de utilizare a Serviciului 
Raiffeisen Smart Mobile [i taxa de gestionare card reader este datorat` începând cu luna 
urm`toare contract`rii serviciului/solicit`rii dispozitivului card reader, dup` caz (....)”.

c.4. prin completarea punctului 3.4. astfel: “Dac` în urma debit`rii contului de suport cu 
contravaloarea taxelor [i comisioanelor datorate de Client ca urmare a de]inerii 
serviciului Raiffeisen Smart Mobile se dep`[e[te soldul creditor al contului, generându-se 
astfel o ie[ire în descoperit de cont, Clientul se oblig` s` restituie B`ncii în cel mai scurt timp 
suma cu care s-a ie[it în descoperit de cont (...)”.

c.5. prin completarea punctului 3.5. astfel: “În afar` de taxele [i comisioanele aferente 
de]inerii Serviciului Raiffeisen Smart Mobile, Clientul va datora B`ncii [i orice alt comision 
specific fiec`rei opera]iuni/tranzac]ii pe care o va efectua prin intermediul Serviciului Raiffeisen 
Smart Mobile”.

 
c.6. prin introducerea punctului 3.6. cu urm`torul con]inut “În cazul în care Clientul nu a indicat un 
cont suport sau contul suport indicat a fost închis, conform solicit`rii Clientului sau a prevederilor 
documenta]iei contractuale, Banca va percepe costurile aferente de]inerii serviciului Raiffeisen 
Smart Mobile prin debitarea lunar`, la scaden]`, a conturilor curente ale Clientului (conturile 
curente în Lei vor fi debitate cu prioritate) sau a contului de card de credit atunci când Clientul 
nu de]ine un cont curent. Banca va proceda la aplicarea unui schimb valutar utilizând cursul de 
schimb al B`ncii valabil în ziua debit`rii contului, în cazul în care acesta este un cont în valut`”.

c.7. prin completarea punctului 5.2. litera (e) dup` cum urmeaz`: “Clientul înceteaz` s` mai 
de]in` cel pu]in un cont curent activ denominat în Lei, Euro sau USD sau un cont de card de 
credit (inclusiv în cazul de]inerii unui Smart Card activ), deschis la Banc`.”
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