
 

CONDITII GENERALE DE DERULARE A OPERA
PENTRU PERSOANE JURIDICE 

CUPRINS: 1. Introducere; 2. Principii generale; 3. Condi
operatiunile de plata; 5. Dispozitii privind utilizarea cardului de debit Visa
Dispozitii privind instrumentele de plata de debit; 7. Acordarea de credite;
Debit Direct Confortabill; 9.Dispozitii finale; 
 
1. INTRODUCERE 
1.1. Prevederi Introductive 
1.1.1. Prezentele Conditii Generale de Derulare a Opera
cadrul juridic general in care se va desfas
“Banca”) si fiecare dintre Clientii sai, persoane juridice sau entit
1.1.2. Raporturile juridice dintre Banca si Client vor f
prevazute in fiecare dintre documentele contractuale specifice fiec
cele din contractele de facilitate de credit 
reprezenta legea partilor. Prezentele CGB 
bancare, cu exceptia cazului in care se prevede expres
1.1.3. In masura in care ramân aspecte nereglementate 
se vor aplica actele normative in vigoare, reglement
uzantele si practicile bancare interne si interna
1.1.4. Banca intra in raporturi contractuale cu persoanele care accept
alte cereri in forma pusa la dispozitie de Banc
respectivele raporturi contractuale cu Banca, s
periodice ce pot fi aduse de Banca in condi
1.1.5. Clientul este obligat sa notifice Ba
datele sale de identificare sau ale Reprezentan
cu Banca, orice astfel de modificare/informa
Banca. 
1.2. Conflicte 
1.2.1. In caz de conflict intre prevederile exprese din orice 
Client si Banca si clauzele cuprinse 
Contractele/documentele specifice. 
1.2.2. In situatia in care Clientul accepta 
a acestora, in cazul oricarui conflict sau neconcordan
versiunea in limba româna va prevala. 
1.3. Interpretare 
1.3.1. Orice referire facuta la Banca in cuprinsul prezentului document va fi 
unitatile sale teritoriale (punct de lucru, reprezentan
1.3.2. Orice referire facuta in cuprinsul prezentului document la Clientul 
personalitate juridica - va fi inteleasa ca incluzând 
lucru, agentie, sucursala, reprezentanta) care are deschis un cont la Banc
al Bancii. 
1.3.3. Orice referire facuta la Client in cuprinsul prezentului document include 
Garant, daca este cazul conform Contractelor specific
1.3.4. Orice referire facuta la Clientul – persoana juridic
facuta si la oricare din succesorii si/sau cesionarii acestuia, cu excep
expres al Bancii, a fost substituita Clientului sau a dobândit de la Client, prin
tot sau in parte, drepturi sau obliga
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CUPRINS: 1. Introducere; 2. Principii generale; 3. Conditii generale aplicabile conturilor; 4.
ii privind utilizarea cardului de debit Visa Business si Serviciul 3D Secure

de debit; 7. Acordarea de credite; 8. Termeni si conditii pentru Serviciul 
ii finale; 10. Declaratiile Clientului si Semnaturile Partilor. 

ii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare (denumite in continuare“
asura relatia contractuala dintre Raiffeisen Bank SA (denumit

i, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica. 
i Client vor fi guvernate de prezentele CGB, care impreun

n fiecare dintre documentele contractuale specifice fiecarui tip de produs sau serviciu
cele din contractele de facilitate de credit si/sau Documentele de finantare, încheiate între Banc

CGB completeaza documentele contractuale specifice produselor/serviciilor 
n care se prevede expres contrariul in continutul celor din urma. 

mân aspecte nereglementate in mod expres, raporturilor juridice dintre Banc
n vigoare, reglementarile Bancii Nationale a României, normele

i internationale. 
n raporturi contractuale cu persoanele care accepta prezentele CGB. Prin semnarea

ie de Banca sau a oricarui alt Contract specific, Clientul accept
aporturi contractuale cu Banca, sa respecte CGB in vigoare in acel moment, cu posibilele

n conditiile prezentelor CGB. 
ancii în scris si fara întârziere, orice modificare apa

datele sale de identificare sau ale Reprezentantilor sai, precum si orice informatie ce poate fi relevant
cu Banca, orice astfel de modificare/informatie fiind opozabila Bancii doar de la data primirii

ntre prevederile exprese din orice Contract specific sau orice alt document semnat
i clauzele cuprinse in prezentele CGB, vor prevala prevederile exprese din 

 atât versiunea in limba româna a CGB, cât si versiunea 
rui conflict sau neconcordante intre versiunea in limba engleza si cea 

n cuprinsul prezentului document va fi inteleasa ca incluzând 
ile sale teritoriale (punct de lucru, reprezentanta, agentie, sucursala). 

n cuprinsul prezentului document la Clientul - persoana juridic
ca incluzând si oricare dintre unitatile sale teritoriale (cum ar fi punct
) care are deschis un cont la Banca sau beneficiaza de un

n cuprinsul prezentului document include si categoria de Codebitor
Contractelor specifice. 

persoana juridica in cuprinsul prezentului document va fi
i/sau cesionarii acestuia, cu exceptia oricarei terte persoane care, f
Clientului sau a dobândit de la Client, prin orice modalitate permis

n parte, drepturi sau obligatii rezultând din Contractele specifice (inclusiv din Contractele de 

A 

4. Dispozitii privind 
si Serviciul 3D Secure; 6. 

Termeni si conditii pentru Serviciul 

n continuare“CGB”) stabilesc 
SA (denumita in continuare 

mpreuna cu dispozitiile 
rui tip de produs sau serviciu bancar, inclusiv 

între Banca si Client, vor 
contractuale specifice produselor/serviciilor 

n mod expres, raporturilor juridice dintre Banca si Client li 
ionale a României, normele Bancii, precum si 

prezentele CGB. Prin semnarea oricarei 
sau a oricarui alt Contract specific, Clientul accepta ca, in 

n acel moment, cu posibilele modificari 

aruta în legatura cu 
ie ce poate fi relevanta în relatia sa 

ncii doar de la data primirii notificarii de catre 

sau orice alt document semnat intre 
, vor prevala prevederile exprese din 

i versiunea in limba engleza 
i cea in limba româna, 

ca incluzând si oricare dintre 

persoana juridica/entitate fara 
ile sale teritoriale (cum ar fi punct de 

de un serviciu/ produs 

i categoria de Codebitor si/sau 

n cuprinsul prezentului document va fi considerata a fi 
persoane care, fara acordul 

orice modalitate permisa de lege, in 
(inclusiv din Contractele de 
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facilitate/Documentele de finantare). 
1.3.5. Referirea facuta la Imprumutat in 
este acesta definit in prezentele CGB. 
1.3.6. Oriunde in cuprinsul prezentelor CGB 
rezulta altfel, dupa caz, pluralul va include singularul 
1.3.7. Referirea la “efecte negative semnificative” sau “afectare semnificativ
opinia calificata a Bancii. 
1.3.8. Referirea la orice Contract specific 
repunere in aplicarea acestora. 
1.3.9. Titlurile din prezentele CGB si/sau din orice 
introduse numai pentru facilitarea referin
contractuale. 
1.4. Clauze independente 
In cazul in care orice prevedere din CGB 
Client, este sau devine la un moment dat nul
validitatea si aplicabilitatea unei asemenea prevederi 
CGB, nu vor fi afectate sau prejudiciate de ac
acte si/sau modificari care ar conduce la acela
incheierii CGB. 
1.5. Definitii 
Termenii si expresiile scrise cu majuscule 
semnificatii: 
- Banca = Raiffeisen Bank S.A, in calitate de Institu
platitor, dupa caz, al Clientului beneficiar al pl
- Client = persoana juridica sau entitatea f
contractuala cu Banca derivând din deschiderea 
fara a se limita la conturile curente, de economii, de depozit, de credit, de card)
de catre Banca a oricaror altor servicii/produse bancare specifice aflate
facilitati de credit Clientului. In categoria “e
personalitate juridica ale Clientilor – persoane juridice,
Intreprinderile Familiale, Formele de exercitare a
sau entitati reglementate de lege cu acest 
- Client platitor = Clientul care instructeaza
- Client beneficiar al platii = Clientul care beneficiaz
- Delegat = persoana imputernicita de Reprezentantul legal 
operatiunile prevazute expres in formularul furnizat/acceptat de Banc
consemna datele de identificare ale Delegatului, specimenul de semn
Revocarea imputernicirii Delegatilor se face 
Banca pentru acest scop. Numirea si revocarea 
indicata de Client (alta decât data formula
numirii/ revocarii (in cazul in care Clientul nu
cererii). 
- Persoana de contact = persoana desemnat
informatii/comunicari/solicitari destinate acestuia, transmise prin intermediul telefonului 
si/sau postei electronice. 
- Reprezentantii autorizati = Reprezentant
imputernicite cu respectarea, dupa caz, a actelor constitutive sau a actelor de autorizare ale Clientului
actelor normative in vigoare aplicabile s
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n Contractele specifice de credit se va considera facuta

CGB si/sau in cuprinsul fiecarui Contract specific si, dac
caz, pluralul va include singularul si invers. 

Referirea la “efecte negative semnificative” sau “afectare semnificativa” va fi interpretat

c sau la orice prevedere legala va include orice modificare,

i/sau din orice Contract specific /documentatie contractual
a referintelor si nu afecteaza interpretarea prevederilor respectivelor

CGB si/sau din oricare dintre Contractele specifice incheiate 
ne la un moment dat nula, invalida sau neexecutabila conform legii aplicabile,

i aplicabilitatea unei asemenea prevederi in limita admisa de lege, precum si a celorlalte prevederi ale 
, nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta. Partile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele 

ri care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut 

i expresiile scrise cu majuscule in prezentele CGB si/sau in Contractele specifice 

n calitate de Institutie de credit si/sau ca Prestator de servicii de plat
caz, al Clientului beneficiar al platii. 

sau entitatea fara personalitate juridica, rezidenta sau nerezidenta
cu Banca derivând din deschiderea si operarea de catre Client a conturilor bancare (incluzând, dar 

urile curente, de economii, de depozit, de credit, de card) si/sau din prestarea/furnizarea 
ror altor servicii/produse bancare specifice aflate in oferta sa, inclusiv din acordarea unei 

n categoria “entitati fara personalitate juridica” sunt incluse unit
persoane juridice, Persoanele Fizice Autorizate, Intreprinderile Individuale, 

ntreprinderile Familiale, Formele de exercitare a profesiei in cadrul ordinelor profesionale, alte forme de asociere 
 statut. 
a un ordin de plata. 

= Clientul care beneficiaza de fondurile ce fac obiectul unei operatiuni de plat
de Reprezentantul legal al Clientului sa efectueze la nivelul Conturilor Clientului 

n formularul furnizat/acceptat de Banca pentru scopul numirii. Formularul va
consemna datele de identificare ale Delegatului, specimenul de semnatura si limitele mandatului 

ilor se face in unitatile Bancii, prin completarea formularului furnizat/acceptat de 
i revocarea Delegatilor devin opozabile Bancii incepând cu ziua lucr

arii cererii) sau, dupa caz, cu ziua lucratoare imediat urm
n care Clientul nu specifica expres o data sau daca solicita numirea/revocarea la data 

= persoana desemnata de Client sa primeasca de la Banc
ri destinate acestuia, transmise prin intermediul telefonului si/sau SMS

tii legali ai Clientului si alte persoane ce sunt 
caz, a actelor constitutive sau a actelor de autorizare ale Clientului

sa aiba acces in numele si pe seama Clientului la Conturile 

a la Client, asa cum 

i, daca din context nu 

” va fi interpretata ca reflectând 

va include orice modificare, reiterare sau 

ie contractuala specifica au fost 
interpretarea prevederilor respectivelor documente 

ncheiate intre Banca si 
conform legii aplicabile, legalitatea, 

celorlalte prevederi ale 
necesare pentru a realiza acele 

a avut in vedere la data 

Contractele specifice au urmatoarele 

i/sau ca Prestator de servicii de plata al Clientului 

a, ce intra in relatie 
bancare (incluzând, dar 

i/sau din prestarea/furnizarea 
n oferta sa, inclusiv din acordarea unei 

” sunt incluse unitatile teritoriale fara 
ntreprinderile Individuale, 

n cadrul ordinelor profesionale, alte forme de asociere 

iuni de plata 
Conturilor Clientului 

numirii. Formularul va 
mandatului incredintat. 

formularului furnizat/acceptat de 
ncepând cu ziua lucratoare 

toare imediat urmatoare depunerii 
numirea/revocarea la data 

de la Banca orice 
i/sau SMS-mesaj text 

caz, a actelor constitutive sau a actelor de autorizare ale Clientului si/sau a 
Conturile deschise pe 
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numele acestuia si/sau sa actioneze in numele 
- Reprezentant legal = persoana ce reprezint
cu tertii in limitele actelor constitutive, dup
normative in vigoare aplicabile. In cazul dezmembr
infiintare/autorizare este stabilit ca vor avea conducere proprie, 
desemnata in acest sens, in conditiile respectivelor documente.
- Contract specific = contractul incheiat 
exprimarea consimtamântului Clientului telefonic, 
exprimarea consimtamântului Clientului 
dispozitie de catre Banca, in format electronic, dup
autentificare agreate cu Banca, contract care reglementeaz
produsele/serviciile bancare sau in care se constituie garan
produselor/serviciilor bancare; documenta
Contracte de facilitate, Angajamente, Doc
sau in forma acceptata de Banca. 
- Card (cardul de debit sau de credit) in lei sau valut
intermediul caruia Clientul are acces la disponibilit
Contului, aprobata de Banca in limita unui plafon prestabilit.
- Cont = cont bancar in care sunt evident
de tipul celor mentionate la pct.3.3.) si/sau sumele puse de Banc
credit ori sub forma de descoperit de Cont curent)
- Cont de plati = Cont utilizat in principal pentru executarea 
acest tip de cont Banca poate efectua in condi
plata instrumentelor de plata de debit emise de acesta 
instrumentelor de plata de debit al caror beneficiar este Clientul titular de
- Cod IBAN = denumit in continuare s
comunicata Clientului de catre Banca la data deschider
identificarii cu precizie la momentul ordon
Contului de plati al beneficiarului platii. 
- Codebitor = persoana care se obliga in mod solidar 
sume datorate de Client Bancii in baza unui 
- Cursul de cross-currency = cursul de schimb utilizat pentru opera
de cea a contului Clientului platitor, respectiv a contului Clientului beneficiar, calculat dup
cazul schimburilor valutare de tip valuta/lei, se va utiliza cursul de cump
exprima suma transferata catre contul Clientului beneficiar, respectiv cursul de vânzare
care se exprima suma platita de catre Clientul pl
utiliza cursul obtinut din cursul de cump
transferata de catre Clientul platitor cu cont la o alt
in care este exprimata suma creditata in contul Clientul
valuta/lei al bancii pentru moneda in care este
banca si cursul de cumparare valuta/lei 
operatiunilor de plata autorizate prin intermediul cardurilor se vor aplica cursurile de schimb mentionate in mod 
expres in prezentul document in  cadrul dispozitiilor privind utilizarea cardurilor.   
- Garant = persoana care constituie in favoarea B
scopul garantarii executarii obligatiilor de plat
- Documente de Finantare = includ Contractele de facilitat
finantari bancare, Angajamentele - de tipul celor men
document care consemneaza orice alt tip de finan
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n numele si pe seama Clientului in limitele mandatului incredin
= persoana ce reprezinta Clientul, dupa caz, doar un dezmembramânt al acestuia

n limitele actelor constitutive, dupa caz, a actelor de autorizare/infiintare ale acestuia
n cazul dezmembramitelor Clientului pentru care in actele constitutive/de 
vor avea conducere proprie, Reprezentant legal al acestor

iile respectivelor documente. 
ncheiat intre Banca si Client fie in baza unei documentatii specifice, fie prin

mântului Clientului telefonic, in cadrul apelurilor derulate prin Serviciul Call Center, fie
mântului Clientului in cadrul aplicatiilor de internet-banking sau mobile

n format electronic, dupa accesarea acestor aplicatii prin utilizarea
autentificare agreate cu Banca, contract care reglementeaza termenii si conditiile in care se

n care se constituie garantiile solicitate de Banca 
produselor/serviciilor bancare; documentatia specifica include, fara a se limita la, oferte acceptate 
Contracte de facilitate, Angajamente, Documente de Finantare, Documente de Garantie, alte 

n lei sau valuta = instrument de plata electronica emis de c
la disponibilitatile banesti proprii din Cont sau la o linie

n limita unui plafon prestabilit. 
tiate dupa caz, disponibilitatile banesti ale Clientului (ex. Conturi

i/sau sumele puse de Banca la dispozitia acestuia (ex. in
de descoperit de Cont curent) 

n principal pentru executarea operatiunilor de plata reglementate la
n conditiile reglementate la capitolul 6, la ordinul Clientului titular de cont, 

de debit emise de acesta si primite la plata pe Contul sau, dup
ror beneficiar este Clientul titular de cont. 

si “numarul Contului”, este o combinatie de litere, cifre sau simboluri
la data deschiderii Contului, care urmeaza sa fie furnizata

rii cu precizie la momentul ordonarii unei operatiuni de plata a beneficiarului serviciului

n mod solidar si indivizibil alaturi de Client la plata integral
ncii in baza unui Document de Finantare. 
= cursul de schimb utilizat pentru operatiunile de plata exprimate intr

titor, respectiv a contului Clientului beneficiar, calculat dupa cum
/lei, se va utiliza cursul de cumparare al Bancii pentru

tre contul Clientului beneficiar, respectiv cursul de vânzare al Bancii pentru moneda 
tre Clientul platitor; (ii) in cazul schimburilor valutare de tip valut

cursul de cumparare valuta/lei al Bancii pentru moneda in care se exprim
titor cu cont la o alta banca si cursul de vânzare valuta/lei al b

n contul Clientului beneficiar, respectiv cursul obtinut din cursul de vânzare 
n care este exprimata suma transferata catre Clientul beneficiar cu cont la alt

 al bancii aferent monedei debitate din contul Clientului pl
operatiunilor de plata autorizate prin intermediul cardurilor se vor aplica cursurile de schimb mentionate in mod 
expres in prezentul document in  cadrul dispozitiilor privind utilizarea cardurilor.    

n favoarea Bancii o garantie personala sau, dupa caz o garan
iilor de plata asumate de Client in baza Contractelor specifice.
Contractele de facilitate (contractele pentru facilitati de credit

de tipul celor mentionate la pct.7.7 in prezentul document 
orice alt tip de finantare) si orice alt contract, cerere sau un alt document accesoriu 

ncredintat. 
mânt al acestuia in relatiile 

are ale acestuia si/sau a actelor 
actele constitutive/de 

al acestora va fi persoana 

ii specifice, fie prin 
n cadrul apelurilor derulate prin Serviciul Call Center, fie prin 

banking sau mobile-banking puse la 
ii prin utilizarea elementelor de 

n care se deruleaza 
 pentru derularea 
acceptate de Client, 

alte formulare standard 

emis de catre Banca, prin 
ti proprii din Cont sau la o linie de credit atasata 

ti ale Clientului (ex. Conturi bancare 
n conturi bancare de 

reglementate la capitolul 4; In 
Clientului titular de cont, si 

Contul sau, dupa caz, incasarea 

ie de litere, cifre sau simboluri 
a de Client in scopul 

a beneficiarului serviciului de plata si/sau a 

turi de Client la plata integrala a oricarei 

ntr-o moneda diferita 
cum urmeaza: (i) in 

ncii pentru moneda in care se 
ncii pentru moneda in 

valutare de tip valuta/valuta, se va 
n care se exprima suma 

/lei al bancii aferent valutei 
inut din cursul de vânzare 

tre Clientul beneficiar cu cont la alta 
n contul Clientului platitor. In cazul 

operatiunilor de plata autorizate prin intermediul cardurilor se vor aplica cursurile de schimb mentionate in mod 

caz o garantie reala, in 
n baza Contractelor specifice.  

i de credit,contractele pentru 
document si/sau orice alt 

sau un alt document accesoriu 
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sau in legatura cu Contractele de facilitate
CGB; 
- Documente de Garantie = toate contractele de garan
emise in scopul garantarii unei facilitati de credit/finan
 
Grup de clienti aflati in legatura = doua
urmatoarele pozitii: 
a) una din ele detine, direct sau indirect, o pozi
cealalta/celelalte. 
b) una dintre ele exercita sau poate exercita o influen
autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politic
c) sot/sotie al/a persoanei fizice titular de cont/solicitant de credit 
control din societatile titulare de cont/solicita
sotul/sotia detin puterea de control). 
d) intre ele exista asemenea legaturi incât, dac
considerabila ca cealalta sau toate celelalte s
putin ca urmare a actionariatului comun, clauzelor privind r
aparitia unui singur risc, situatiilor de culp
de 30% din achizitii/vânzari - ce nu poate fi
- Instrument de plata = orice dispozitiv personalizat 
folosit de Client pentru a initia un ordin de plat
mobile-banking, etc.) 
- Instrument de plata de debit = cecul, cambia 
- Operatiune de plata = actiune initiata
platitor, dupa caz de Clientul beneficiar al pl
indiferent de orice obligatii subsecvente exist
caracter ocazional, in acest caz persoana care ini
plati. 
- Ordin de plata = instructiunea data Ba
acesteia de prestator al serviciului de plat
intrabancar daca operatiunea de plata se deruleaz
interbancar când se deruleaza intre un Cont de pl
de servicii de plata. 
- Ora limita pentru operatiuni de plata = 
plata in functie de care se stabileste momentul primirii acestuia. Ora limit
operatiunii de plata/instrumentului de plat
amenajate in unitatile bancii si/sau in pagina de Internet 
de Client la ghiseele Bancii), respectiv in cuprinsul 
informatice aferente anumitor servicii prestate/instrumente de plat
- Momentul primirii Ordinului de plata = ziua în care Ordinul de plat
indirect de catre sau prin intermediul unui beneficiar al pl
in functie de Ora limita; ca regula, pentru 
momentul primirii este ziua receptionarii de c
momentul primirii este ziua lucratoare urm
executarea Ordinului de plata sa inceap
care Clientul Platitor a pus fonduri la dispozi
exemplu in acest sens sunt serviciile bancare de tip “Debitare direct
interbancara” (care permit Beneficarului pl

 

Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare 

Persoane Juridice/Entitati fara personalitate juridica 

Editia  05 Iunie 2019  .  

cu Contractele de facilitate, precum si Documentele de Garantie si clauzele corespunz

= toate contractele de garantie si oricare alte documente accesorii acestora,
i de credit/finantari bancare/unui Angajament. 

a sau mai multe persoane, fizice si/sau juridice, care se afl

irect sau indirect, o pozitie de control (detinerea a min 50% din drepturile de vot)

sau poate exercita o influenta dominanta (influenta dominanta are i
ea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale unei activit

ie al/a persoanei fizice titular de cont/solicitant de credit si/sau ai actionarilor/asocia
ile titulare de cont/solicitante de credit (in cadrul grupului se vor include s

ncât, daca una s-ar confrunta cu probleme financiare, exist
toate celelalte sa se confrunte cu dificultati de rambursare (ex. situa

ionariatului comun, clauzelor privind raspunderea solidara si indivizibil
iilor de culpa prin contaminare, interdependentei comerciale semnificative 
ce nu poate fi inlocuita pe termen scurt) 

= orice dispozitiv personalizat si/sau orice set de proceduri convenite între Client
ordin de plata (cum ar fi Cardul, serviciile de tip Internetbanking,

= cecul, cambia si biletul la ordin, mentionate la capitolul 6; 
a exclusiv in conditiile capitolului 4 din prezentul document,

caz de Clientul beneficiar al platii, cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, 
ii subsecvente exista între platitor si beneficiarul platii; operatiunea de plat

n acest caz persoana care initiaza operatiunea nu trebuie sa detina obligatoriu un 

ancii de Clientul platitor sau de Clientul beneficiar al pl
acesteia de prestator al serviciului de plata al Clientul) de a executa o operatiune de plata; Ordinul de plat

se deruleaza intre Conturi de plati deschise la Raiffeisen Bank, respectiv 
ntre un Cont de plati deschis la Raiffeisen Bank si un cont deschis la un alt prestator 

= Ora limita = ora stabilita de Banca pentru receptionarea
momentul primirii acestuia. Ora limita poate fi diferita

/instrumentului de plata si este comunicata Clientului dupa caz, prin afisare 
n pagina de Internet www.raiffeisen.ro (pentru operatiunile de plat

n cuprinsul Contractului specific/ofertelor acceptate de Cl
informatice aferente anumitor servicii prestate/instrumente de plata oferite de Banca. 

= ziua în care Ordinul de plata, transmis direct de catre Clientul
mediul unui beneficiar al platii este considerat a fi primit(receptionat) de c

, pentru Ordinele de plata receptionate in zile lucratoare pân
rii de catre Banca, iar pentru Ordinele de plata receptionate dup

toare urmatoare; prin exceptie, daca in Contractul specific 
nceapa intr–o anumita zi sau la sfârsitul unei anumite perioade ori 

dispozitia Bancii, Momentul primirii este considerat ziua convenit
serviciile bancare de tip “Debitare directa intrabancara” si “Debitare direct

Beneficarului platii sa initieze operatiuni de plata), precum si cele de tip “Transfer 

i clauzele corespunzatoare din 

i oricare alte documente accesorii acestora, incheiate sau 

i/sau juridice, care se afla in una din 

din drepturile de vot) in 

in vedere in special 
activitati economice). 

ionarilor/asociatilor cu  putere de 
si societatile in care 

ar confrunta cu probleme financiare, exista o probabilitate 
(ex. situatia c) aparuta cel 

i indivizibila care determina 
ei comerciale semnificative -mai mult 

i/sau orice set de proceduri convenite între Client si Banca 
(cum ar fi Cardul, serviciile de tip Internetbanking, home-banking, 

din prezentul document, de Clientul 
de a retrage fonduri, 

iunea de plata poate avea 
obligatoriu un Cont de 

al platii (in calitatea 
Ordinul de plata este 

Raiffeisen Bank, respectiv 
i un cont deschis la un alt prestator 

ionarea Ordinului de 
a in functie de tipul 
are in locuri special 

iunile de plata ordonate 
/ofertelor acceptate de Client/aplicatiilor 

tre Clientul platitor ori 
ionat) de catre Banca, 

toare pâna in Ora limita, 
ionate dupa ora limita, 

Contractul specific se convine ca 
mite perioade ori in ziua in 

este considerat ziua convenita. Un 
i “Debitare directa 

i cele de tip “Transfer 
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planificat” (prin care Clientul Platitor ordon
Daca ziua in care Ordinul de plata este recep
executarii sunt nelucratoare, momentul primirii 
instrumentul de plata sau modalitatea utilizat
Un ordin de plata a carui executare a fost refuzat
- Optiune de comisionare SHA = modalitate de comisionare a execut
operatiunilor de plata in valutele statelor membr
European), când prestatorul serviciilor de plat
Clientul platitor suporta comisioanele prestatorului serviciilor de plat
suporta comisioanele prestatorului serviciilor de plat
SHA presupune suportarea de catre Clientul pl
beneficiar a comisionului bancii beneficiarului 
practicilor internationale si a standardului SWIFT.
- Optiune de comisionare OUR = modalitate de comisionare a execut
careia Clientul platitor suporta toate comisioanele aferente execut
- Optiune de comisionare BEN = modalitate de comisionare a execut
careia Clientul beneficiar al platii suporta 
- Rata dobânzii = procent anual de dobând
Listelor specifice de dobânda, ce este folosit pentru calculul dobânzii datorate, dup
- Rata de Referinta = rata a dobânzii ce provine dintr
Banca. 
- Rulaj = suma totala a operatiunilor de creditare cont 
Banca la un moment dat. La calcularea nivelului Rulajului se exclud rulajele creditoare
miscarilor de sume intre conturile Clientului deschise la Banc
Banca. 
- Sarcina = inseamna orice sarcina, ipotec
preferinta sau de preemptiune, drept de servitute sau alta sarcin
- Tragere = reprezinta utilizarea de catre Client a sumelor
- Zi lucratoare = zi în care Banca desfasoar
Banca sunt considerate a fi nelucratoare zilele de sâmb
orice alte zile considerate nelucratoare de B
operatiunilor de plata ce se deruleaza 
nelucratoare, in aceasta situatie Clientii urmând a fi informa
in incinta unitatilor bancii si pe pagina de Internet a acesteia.
Posesorul de card - este persoana juridic
solicita Bancii emiterea unui Card atasat contului.
Utilizatorul de card - este persoana fizic
intermediul Cardului, in baza acordului exprimat de 
Banca. 
Tranzactie prin card: este operatiunea prin care un card este folosit pentru plata de bunuri 
obtinerea de numerar. 
Cont de Card – cont curent deschis la Banc
PIN: este un cod unic de identificare generat de Banc
de card impreuna cu Cardul pentru opera
tranzactii prin EPOS la comercianti si la ghi
Serviciul Call Center: serviciu telefonic pus de Banc
disponibil 24/7, apelabil si din afara tarii (num
telefon 0800 802 02 02 (numar gratuit 
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titor ordona plati cu frecventa prestabilita). 
este receptionat sau daca ziua convenita in Contractul specific

momentul primirii este considerat in ziua lucratoare urmatoare indiferent care este 
sau modalitatea utilizata pentru transmiterea Ordinului de plata. 
rui executare a fost refuzata de catre Banca se considera ca nu a fost primit.

= modalitate de comisionare a executarii tuturor operatiunilor de plat
n valutele statelor membre apartinând UE (Uniunea Europeana)/SEE (Spa

European), când prestatorul serviciilor de plata al beneficiarului platii se afla intr-un Stat Membru,
comisioanele prestatorului serviciilor de plata al platitorului, iar Clientul beneficiar al pl

comisioanele prestatorului serviciilor de plata al beneficiarului. In orice alt caz, optiunea de comisionare 
tre Clientul platitor a comisionului Bancii platitorului, iar de

ncii beneficiarului si a eventualelor comisioane ale bancilor corespondente, conform 
i a standardului SWIFT. 

= modalitate de comisionare a executarii operatiunilor de plat
toate comisioanele aferente executarii. 

= modalitate de comisionare a executarii operatiunilor de plat
 toate comisioanele aferente operatiunii de plata. 

= procent anual de dobânda determinat/determinabil, conform Contractelor specifice
, ce este folosit pentru calculul dobânzii datorate, dupa caz, de Client

= rata a dobânzii ce provine dintr-o sursa publica ce poate fi verificata atât de

iunilor de creditare cont inregistrate in conturile curente ale Clientului
la un moment dat. La calcularea nivelului Rulajului se exclud rulajele creditoare inregistrate ca urmare a 

ntre conturile Clientului deschise la Banca, precum si sumele provenite din credite acordate de 

, ipoteca, gaj, cesiune, drept de garantie, privilegiu, prioritate, drept
iune, drept de servitute sau alta sarcina care are efecte similare. 

tre Client a sumelor acordate de Banca in baza Documentelor de
oara activitate ce îi permite executarea operatiunilor de plat

toare zilele de sâmbata, duminica, sarbatorile legale la nivel
toare de Bancile corespondente/ Sistemele de decontare externe 

 prin intermediul acestora, precum si zilele pe care Banca le declar
ii urmând a fi informati in timp util prin afisarea mesajelor corespunz

i pe pagina de Internet a acesteia. 
este persoana juridica/entitate fara personalitate juridica, titular al unui Cont de

at contului. 
este persoana fizica majora care are acces la sumele din contul Posesorului de card,
n baza acordului exprimat de Posesorul de card in documentele puse la dispozi

iunea prin care un card este folosit pentru plata de bunuri si servicii sau

cont curent deschis la Banca in EUR sau lei, la care se ataseaza unul sau mai multe Carduri
este un cod unic de identificare generat de Banca pentru fiecare Card, ce urmeaza a fi utilizat de

cu Cardul pentru operatiuni in mediu electronic (tranzactii prin ATM, cât 
i la ghiseele bancare). 

: serviciu telefonic pus de Banca la dispozitia Utilizatorilor de card la numa
rii (numar cu tarif normal in reteaua Telekom Romania)

r gratuit in reteaua Telekom Romania), disponibil 24/7; Serviciul Call

Contractul specific pentru inceperea 
toare indiferent care este 

nu a fost primit. 
iunilor de plata in lei si a 

inând UE (Uniunea Europeana)/SEE (Spatiul economic 
un Stat Membru, conform careia 

Clientul beneficiar al platii 
iunea de comisionare 

titorului, iar de catre Clientul 
ncilor corespondente, conform 

iunilor de plata in valuta,conform 

iunilor de plata in valuta,conform 

Contractelor specifice si/sau 
de Client sau de Banca. 

atât de Client, cât si de 

n conturile curente ale Clientului deschise la 
nregistrate ca urmare a 

provenite din credite acordate de 

ie, privilegiu, prioritate, drept de 

Documentelor de Finantare. 
iunilor de plata; in relatia cu 

legale la nivel national, precum si 
decontare externe in cazul 

zilele pe care Banca le declara 
area mesajelor corespunzatoare 

, titular al unui Cont de Card, care 

care are acces la sumele din contul Posesorului de card, prin 
n documentele puse la dispozitie de catre 

i servicii sau pentru 

unul sau mai multe Carduri 
a fi utilizat de Utilizatorul 

ATM, cât si pentru unele 

arul 021 323 9542, 
Romania) sau la numarul de 

), disponibil 24/7; Serviciul Call Center 
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utilizeaza linii telefonice publice, ce pot s
apelarea acestui serviciu Clientul asumându
Card VISA BUSINESS – cardul de debit VISA Business Raiffeisen Bank, instrument de plat
accesul Utilizatorului de card la disponibilit
de Posesorul de card la Banca. 
Parola de securitate in relatia cu Banca –
card/Utilizatorul de card in formularele specifice, 
Center al Bancii, ce face dovada deplina
de card, cât si a vointei acestuia in lega
cunoscute doar de Banca si de Reprezentantul legal al
telefonice urmând a fi inregistrate in scopul constituirii
Contract de card de debit – Contractul specific 
de card, derivate din utilizarea cardului de debit VISA Business Raiffeisen Bank, format din cl
prezentele CGB-PJ si clauzele ce se regasesc 
formularele utilizate pentru numire si revocare
Contract de cont curent – Contract specific 
cont curent, format din clauzele prevazute 
de deschidere si mentenanta cont curent; 
DEFINITII conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea 
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finan
Art. 3) - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic 
functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum 
ai persoanelor fizice care exercită functii publice importante.
(2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei
guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii preziden
secretarii de stat; b) membrii curtilor constitu
judecătoresti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor c
curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administra
însărcinatii cu afaceri, ofiterii de rang înalt din cadrul for
publice; f) membrii consiliilor de administra
conducere ale regiilor autonome, ale s
nationale. 
(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) 
sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit.
sau international. 
(4) Membrii familiilor persoanelor care exercit
sotul/sotia; b) copiii si sotii/sotiile acestora; c) p
(5) Persoanele cunoscute public ca asocia
sunt: a) orice persoană fizică ce se dovede
juridice împreună cu oricare dintre persoanele prev
afaceri cu o astfel de persoană; b) orice persoan
sau al unei entităti juridice cunoscute ca fiind înfiin
(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evalu
clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data l
publică importantă în sensul alin. (2), institu
respectivă ca fiind expusă politic. 
Art. 4) - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar re
în cele din urmă clientul si/sau persoana fizic
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linii telefonice publice, ce pot sa nu asigure un nivel corespunzator de protectie a
apelarea acestui serviciu Clientul asumându-si riscurile de divulgare informatii derivate din aceast

cardul de debit VISA Business Raiffeisen Bank, instrument de plata electronic
ul Utilizatorului de card la disponibilitatile in EUR sau Lei (dupa caz) din contul (conturile) de

– element de identificare indicat de Reprezentantul legal al
n formularele specifice, utilizat in acest scop de catre operatorii serviciului telefonic Call 

a a identitatii Reprezentantului legal al Posesorului de card/ 
atura cu continutul acestor convorbiri, alaturi de eventuale alte informa

i de Reprezentantul legal al Posesorului de card /Utilizatorul de card, convorbirile 
scopul constituirii de probe in acest sens. 

Contractul specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banc
de card, derivate din utilizarea cardului de debit VISA Business Raiffeisen Bank, format din clauzele prev

sesc in documentatia specifica de emitere si mentenanta
i revocare Utilizatori de card; 

Contract specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banc
zute in prezentele CGB-PJ si clauzele ce se regasesc in documenta

 
02 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum

i combatere a finantarii actelor de terorism 
persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercit

ii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca
ii publice importante. 

, în sensul prezentei legi, functii publice importante sunt: a) s
guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali,

ilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor
râri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare 

ilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale băncilor centrale; d) ambasadorii, 
erii de rang înalt din cadrul fortelor armate; e) conducătorii institu

publice; f) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care de
conducere ale regiilor autonome, ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat 

zute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care ocupă 
zute la alin. (2) lit. a) - e) cuprind, după caz, functiile exercitate

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercită functii publice importante sunt, în sensul prezentei legi: a)
iile acestora; c) părintii. 

(5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercită functii publice
ce se dovedeste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau

cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă rela
; b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice 

ca fiind înfiintată în beneficiul uneia dintre persoanele prev
rii, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoa

împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o
în sensul alin. (2), institutiile si persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consider

beneficiar real se întelege orice persoană fizică ce det
i/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizeaz

ie a informatiilor, prin 
din aceasta situatie 

electronica care permite 
caz) din contul (conturile) de card deschis(e) 

element de identificare indicat de Reprezentantul legal al Posesorului de 
serviciului telefonic Call 

Posesorului de card/ Utilizatorului 
turi de eventuale alte informatii 

Posesorului de card /Utilizatorul de card, convorbirile 

raporturile contractuale dintre Banca si Posesorul 
auzele prevazute in 

ta card de debit si in 

raporturile contractuale dintre Banca si titularul de 
documentatia specifica 

rii banilor, precum si pentru 

sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat 
i persoanele cunoscute public ca asociati apropiati 

sefii de stat, sefii de 
iali, consilierii de stat, 

ilor supreme sau ai altor înalte instante 
 de atac; c) membrii 

ncilor centrale; d) ambasadorii, 
torii institutiilor si autoritătilor 

i persoanele care detin functii de 
comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor 

 functii intermediare 
iile exercitate la nivel comunitar 

ii publice importante sunt, în sensul prezentei legi: a) 

ii publice importante 
te a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităti 

relatie privilegiată de 
real al unei persoane juridice 

dintre persoanele prevăzute la alin. (2). 
surilor suplimentare de cunoastere a 

mai ocupe o functie 
zute la art. 8 nu mai consideră persoana 

tine sau controlează 
realizează, direct sau 
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indirect, o tranzactie sau o operatiune. 
(2) Notiunea de «beneficiar real» va include cel pu
a) în cazul societătilor comerciale: 1. persoana sau persoanele fizice care de
persoană juridică prin detinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de ac
actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a
juridică detinută sau controlată nefiind o societate comercial
reglementată si care este supusă unor cerin
ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este
25 % din actiuni plus o actiune; 2. persoan
organelor de administrare sau de conducere ale
b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prev
administrează si distribuie fonduri: 1. persoana fizic
persoane juridice sau ale unei entităti ori construc
identificati; 2. grupul de persoane în al că
o entitate ori constructie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiaz
entitatea juridică nu au fost încă identificate;3. persoana sau persoanele fizice
putin 25 % din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entit
FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act este un pachet legislativ emis i
poate fi consultat la adresa http://www.treasury.gov/resource
promulgat la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014, prin care se impune in sarcina 
contribuabililor Statelor Unite ale Americii (SUA), inclusiv celor care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara 
SUA, obligatia de a raporta detinerile dire
cerinta de raportare este prevazuta si pentru institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA.
CRS - (Common Reporting Standard) -
financiare intre tari. Standardul Global pentru schimbul de informatii financiare si acordul multilateral pentru 
schimbul automat de informatii au fost initiate de OECD (Organizatia Economica de Cooperare si Dezvolta
Comisia Europeana. Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Legii nr. 
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016.
 
2. PRINCIPII GENERALE 
2.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal
 
2.1.1.Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
 
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana 
fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un 
element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on
sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii ide
culturale sau sociale; 
Prelucrarea datelor cu caracter personal
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau 
alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale 
operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de 
date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor 
prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter per
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include cel putin: 
ilor comerciale: 1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controlează

inerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a
uni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purt

nefiind o societate comercială ale cărei actiuni sunt tranzac
unor cerinte de publicitate în acord cu cele reglementate de legisla

ional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul de
iune; 2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra 

organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; 
b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităti ori construc

i distribuie fonduri: 1. persoana fizică care este beneficiară a cel putin 25 %
i ori constructii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari
ăror interes principal se constituie ori functionează o persoan

, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridic
entificate;3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel 

din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităti ori constructii juridice. 
The Foreign Account Tax Compliance Act este un pachet legislativ emis in Statele Unite ale Americii, 

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014, prin care se impune in sarcina 

contribuabililor Statelor Unite ale Americii (SUA), inclusiv celor care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara 
SUA, obligatia de a raporta detinerile directe sau indirecte de active financiare din afara Statelor Unite. Aceeasi 
cerinta de raportare este prevazuta si pentru institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA.

- reprezinta Standardul Global pentru schimbul automat de informatii 
financiare intre tari. Standardul Global pentru schimbul de informatii financiare si acordul multilateral pentru 
schimbul automat de informatii au fost initiate de OECD (Organizatia Economica de Cooperare si Dezvolta
Comisia Europeana. Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Legii nr. 
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016.

lor cu caracter personal 

2.1.1.Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal 

= orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana 
na care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un 

element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on
sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau 
alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 

= dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale 
otectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de 

date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor 
prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot 

ă în cele din urmă o 
iuni ori a unui număr de 

la purtător, persoana 
tranzactionate pe o piată 

reglementate de legislatia comunitară 
considerat a fi îndeplinit în cazul detinerii a cel putin 

în alt mod controlul asupra 

i ori constructii juridice care 
% din bunurile unei 

ii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja 
persoană juridică sau 

de persoana juridică sau de 
controlul asupra a cel 

n Statele Unite ale Americii, care 
policy/treaties/Pages/FATCA.aspx, 

18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014, prin care se impune in sarcina 
contribuabililor Statelor Unite ale Americii (SUA), inclusiv celor care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara 

cte sau indirecte de active financiare din afara Statelor Unite. Aceeasi 
cerinta de raportare este prevazuta si pentru institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA. 

l pentru schimbul automat de informatii 
financiare intre tari. Standardul Global pentru schimbul de informatii financiare si acordul multilateral pentru 
schimbul automat de informatii au fost initiate de OECD (Organizatia Economica de Cooperare si Dezvoltare) si 
Comisia Europeana. Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Legii nr. 
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016. 

= orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana 
na care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un 

element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, 
ntitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

= orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu 
personal, cu sau fara utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, 

= dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale 
otectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de 

date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor 
sonal pentru persoana vizata si conditiile in care pot 
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fi exercitate; 
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de 
Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu
prelucrate de catre acesta; 
Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte 
care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod 
gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiăiile prevăzute de lege, ătergerea datelor cu caracter personal care 
privesc acea persoană; 
Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în 
care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a 
limita prelucrarea ulterioara a acestora (începân
Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter 
personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într
aceste date sa fie transmise de catre Raiffeisen Bank S.A. catre alt operator de date, în masura în care sunt 
îndeplinite conditiile prevazute de lege (începând cu data de 25 mai 2018); 
Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opu
legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în 
masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând 
crearea de profiluri) care produce efecte juridi
masura semnificativa, ; 
Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
= dreptul persoanei vizate de a se adresa cu
cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia 
aplicabila în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au
 
2.1.2. Operatorul de date cu caracter personal
In vederea prestarii serviciilor bancare asumate prin prezentele CGB, Banca prelucreaza date cu caracter personal, 
in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Date
ale legislatiei subsecvente in domeniu. 
2.1.3. Categorii de persoane vizate  
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Banca apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: 
Clientul persoana fizica autorizata, Clientul întreprinzator persoana fizica titular al întreprinderii individuale, 
Clientul persoana fizica ce desfasoara în mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata, 
reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului/ potenti
Contact indicate in cuprinsul formularului dedicat Persoanei juridice / Entitatii fara Personalitate Juridica interesate 
de produsele si serviciile Raiffeisen Bank SA), Garanti, Fideiusori, Beneficiari re
desemnate de catre Client, colaboratorii, angajatii, actionarii, asociatii si/sau alte categorii de persoane fizice 
relevante in contextul relatiei contractuale dintre Client si Banca, ale caror date sunt divulgate Bancii de catr
daca e cazul (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter 
personal sunt incluse in documentele transmise catre Banca la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe 
parcursul derularii acestora. 
In masura in care Clientul dezvaluie datele cu caracter personal ale persoanelor de contact desemnate de catre 
acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor, asociatilor, actionarilor 
si/sau ale altor persoane fizice catre Banca pentru sau in legatura cu prezentul Contract, avand in vedere faptul ca 
Banca nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de 
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= dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de 
Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu 

= dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte 
care o privesc, precum si completarea datelor incomplete; 

(„dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod 
gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiăiile prevăzute de lege, ătergerea datelor cu caracter personal care 

= dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în 
care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a 
limita prelucrarea ulterioara a acestora (începând cu data de 25 mai 2018); 

= dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter 
o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si 

aceste date sa fie transmise de catre Raiffeisen Bank S.A. catre alt operator de date, în masura în care sunt 
îndeplinite conditiile prevazute de lege (începând cu data de 25 mai 2018);  

= dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime 
legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în 
masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege; 

us unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, 
anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând 
crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
= dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia 
aplicabila în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate. 

2.1.2. Operatorul de date cu caracter personal 
In vederea prestarii serviciilor bancare asumate prin prezentele CGB, Banca prelucreaza date cu caracter personal, 

Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum si 

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Banca apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: 
torizata, Clientul întreprinzator persoana fizica titular al întreprinderii individuale, 

Clientul persoana fizica ce desfasoara în mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata, 
reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului/ potentialului Client (inclusiv Declarantul sau Persoana de 
Contact indicate in cuprinsul formularului dedicat Persoanei juridice / Entitatii fara Personalitate Juridica interesate 
de produsele si serviciile Raiffeisen Bank SA), Garanti, Fideiusori, Beneficiari reali, persoanele de contact 
desemnate de catre Client, colaboratorii, angajatii, actionarii, asociatii si/sau alte categorii de persoane fizice 
relevante in contextul relatiei contractuale dintre Client si Banca, ale caror date sunt divulgate Bancii de catr
daca e cazul (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter 
personal sunt incluse in documentele transmise catre Banca la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe 

In masura in care Clientul dezvaluie datele cu caracter personal ale persoanelor de contact desemnate de catre 
acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor, asociatilor, actionarilor 

r persoane fizice catre Banca pentru sau in legatura cu prezentul Contract, avand in vedere faptul ca 
Banca nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de 

= dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de 
caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu 

= dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte 

(„dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod 
gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiăiile prevăzute de lege, ătergerea datelor cu caracter personal care 

= dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în 
care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a 

= dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter 
un format usor de citit, precum si dreptul ca 

aceste date sa fie transmise de catre Raiffeisen Bank S.A. catre alt operator de date, în masura în care sunt 

ne în orice moment, din motive intemeiate si legitime 
legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în 

= dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, 
anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând 

ce in privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într-o 

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 
plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 

cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia 

In vederea prestarii serviciilor bancare asumate prin prezentele CGB, Banca prelucreaza date cu caracter personal, 
(„GDPR”), precum si 

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Banca apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: 
torizata, Clientul întreprinzator persoana fizica titular al întreprinderii individuale, 

Clientul persoana fizica ce desfasoara în mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata, 
alului Client (inclusiv Declarantul sau Persoana de 

Contact indicate in cuprinsul formularului dedicat Persoanei juridice / Entitatii fara Personalitate Juridica interesate 
ali, persoanele de contact 

desemnate de catre Client, colaboratorii, angajatii, actionarii, asociatii si/sau alte categorii de persoane fizice 
relevante in contextul relatiei contractuale dintre Client si Banca, ale caror date sunt divulgate Bancii de catre Client, 
daca e cazul (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter 
personal sunt incluse in documentele transmise catre Banca la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe 

In masura in care Clientul dezvaluie datele cu caracter personal ale persoanelor de contact desemnate de catre 
acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor, asociatilor, actionarilor 

r persoane fizice catre Banca pentru sau in legatura cu prezentul Contract, avand in vedere faptul ca 
Banca nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de 
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persoane, Clientul are obligatia sa informeze aces
personal, potrivit detaliilor prezentate in cuprinsul prezentei sectiuni. Clientul va lua masuri pentru ca aceasta 
dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind in
consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Banca sa poata prelucra datele cu caracter personal 
pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate.
 
2.1.4. Temeiurile si scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal
Banca prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:
2.1.4.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale,
executarea si imbunatatirea serviciilor bancare oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Bancii a datelor 
din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii 
banilor si combaterii finantarii terorismului; prevenirea fraudelor si garantarea secretului bancar prin verificarea 
autenticitatii actului de identitate prezentat; raportarea tranzactiilor; realizarea de audituri si investigatii interne; 
gestiune administrativ-financiara; gestionarea confl
autoritati; indeplinirea obligatiilor de supraveghere bancara asupra Bancii si a Grupului Raiffeisen si de raportare 
catre Grupul Raiffeisen sau autoritatile de supraveghere; conformarea cu cerinte
de credit, inclusiv cerinte de diligenta fiscala; gestionarea riscului de creditare prin crearea de profile; evaluarea 
eligibilitatii in vederea furnizarii unor produse si servicii bancare standard sau personalizate 
acordare/aprobare) prin crearea de profile in vederea evaluarii solvabilitatii, reducerii riscului de creditare si 
determinarii gradului de indatorare; evaluarea comportamentului investitional prin crearea de profile; 
managementul portofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; asigurarea securitatii in incintele 
Bancii; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de 
securitate a datelor cu caracter personal. 
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul 
sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.
2.1.4.2.In vederea incheierii si executarii contractului dintre Persoana vizata
cu caracter personal , in masura in care Persoana vizata este parte in Contractul dintre Client si Banca (de ex., 
persoana fizica autorizata / persoana fizica titular al
mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata / garantul persoana fizica), sau este implicata in 
executarea contractului de catre Client (in calitatea sa de angajat al Clientului sau Reprezentant legal/conventional 
al acestuia)/desemnata de Client pentru: 
produselor si serviciilor financiar-bancare (inclusiv servicii on
a tranzactiilor bancare; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati prin sistemul SWIFT, inclusiv transferul 
datelor cu caracter personal in SUA de catre SWIFT, daca este cazul); optimizarea serviciilor financiar
gestionarea calitatii datelor; incheierea si sau executarea c
garantie; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; transmiterea 
datelor catre Biroul de Credit pe parcursul relatiei de creditare ce intra in sfe
de Credit (pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si 
pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate); colectare de debite/recupe
activitatile premergatoare acestora (inclusiv analiza si transmiterea datelor la Biroul de Credit, daca e cazul 
pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul 
sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate); constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale 
Bancii in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/ sau serviciile bancare 
contractate. 
2.1.4.3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Bancii,
Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatitrea produselor si serviciilor bancare furnizate 
prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne (inclusiv optimizarea costurilor si a bugetelor), segmentarea 
clientilor; derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor 
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persoane, Clientul are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, potrivit detaliilor prezentate in cuprinsul prezentei sectiuni. Clientul va lua masuri pentru ca aceasta 
dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea 
consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Banca sa poata prelucra datele cu caracter personal 
pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. 

prelucrare a datelor cu caracter personal 
Banca prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza: 
2.1.4.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: 

mbunatatirea serviciilor bancare oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Bancii a datelor 
din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii 

rorismului; prevenirea fraudelor si garantarea secretului bancar prin verificarea 
autenticitatii actului de identitate prezentat; raportarea tranzactiilor; realizarea de audituri si investigatii interne; 

financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de 
autoritati; indeplinirea obligatiilor de supraveghere bancara asupra Bancii si a Grupului Raiffeisen si de raportare 
catre Grupul Raiffeisen sau autoritatile de supraveghere; conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile institutiilor 
de credit, inclusiv cerinte de diligenta fiscala; gestionarea riscului de creditare prin crearea de profile; evaluarea 
eligibilitatii in vederea furnizarii unor produse si servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv in etapa de 
acordare/aprobare) prin crearea de profile in vederea evaluarii solvabilitatii, reducerii riscului de creditare si 
determinarii gradului de indatorare; evaluarea comportamentului investitional prin crearea de profile; 

tofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; asigurarea securitatii in incintele 
Bancii; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de 

 
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul 
sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate. 
2.1.4.2.In vederea incheierii si executarii contractului dintre Persoana vizata si Banca, aceasta prelucreaza datele 
cu caracter personal , in masura in care Persoana vizata este parte in Contractul dintre Client si Banca (de ex., 
persoana fizica autorizata / persoana fizica titular al întreprinderii individuale / persoana fizica ce 
mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata / garantul persoana fizica), sau este implicata in 
executarea contractului de catre Client (in calitatea sa de angajat al Clientului sau Reprezentant legal/conventional 

pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale in vederea furnizarii 
bancare (inclusiv servicii on-line); initierea, autorizarea, derularea in bune conditii 
ea sau procesarea operatiunilor de plati prin sistemul SWIFT, inclusiv transferul 

datelor cu caracter personal in SUA de catre SWIFT, daca este cazul); optimizarea serviciilor financiar
gestionarea calitatii datelor; incheierea si sau executarea contractelor de asigurari; evaluarea bunurilor propuse in 
garantie; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; transmiterea 
datelor catre Biroul de Credit pe parcursul relatiei de creditare ce intra in sfera de aplicare a regulilor privind Biroul 
de Credit (pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si 
pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate); colectare de debite/recupe
activitatile premergatoare acestora (inclusiv analiza si transmiterea datelor la Biroul de Credit, daca e cazul 
pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul 

tim in desfasurarea obiectului sau de activitate); constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale 
Bancii in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/ sau serviciile bancare 

rea indeplinirii intereselor legitime ale Bancii, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, 
Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatitrea produselor si serviciilor bancare furnizate 

ementarilor interne (inclusiv optimizarea costurilor si a bugetelor), segmentarea 
clientilor; derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor 

te persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, potrivit detaliilor prezentate in cuprinsul prezentei sectiuni. Clientul va lua masuri pentru ca aceasta 

formarea si obtinerea 
consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Banca sa poata prelucra datele cu caracter personal 

Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: 
mbunatatirea serviciilor bancare oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Bancii a datelor 

din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii 
rorismului; prevenirea fraudelor si garantarea secretului bancar prin verificarea 

autenticitatii actului de identitate prezentat; raportarea tranzactiilor; realizarea de audituri si investigatii interne; 
ictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de 

autoritati; indeplinirea obligatiilor de supraveghere bancara asupra Bancii si a Grupului Raiffeisen si de raportare 
le prudentiale aplicabile institutiilor 

de credit, inclusiv cerinte de diligenta fiscala; gestionarea riscului de creditare prin crearea de profile; evaluarea 
(inclusiv in etapa de 

acordare/aprobare) prin crearea de profile in vederea evaluarii solvabilitatii, reducerii riscului de creditare si 
determinarii gradului de indatorare; evaluarea comportamentului investitional prin crearea de profile; 

tofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; asigurarea securitatii in incintele 
Bancii; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de 

Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul 

, aceasta prelucreaza datele 
cu caracter personal , in masura in care Persoana vizata este parte in Contractul dintre Client si Banca (de ex., 

întreprinderii individuale / persoana fizica ce desfasoara în 
mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata / garantul persoana fizica), sau este implicata in 
executarea contractului de catre Client (in calitatea sa de angajat al Clientului sau Reprezentant legal/conventional 

derularea si gestionarea relatiei contractuale in vederea furnizarii 
line); initierea, autorizarea, derularea in bune conditii 

ea sau procesarea operatiunilor de plati prin sistemul SWIFT, inclusiv transferul 
datelor cu caracter personal in SUA de catre SWIFT, daca este cazul); optimizarea serviciilor financiar-bancare; 

ontractelor de asigurari; evaluarea bunurilor propuse in 
garantie; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; transmiterea 

ra de aplicare a regulilor privind Biroul 
de Credit (pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si 
pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate); colectare de debite/recuperare creante si 
activitatile premergatoare acestora (inclusiv analiza si transmiterea datelor la Biroul de Credit, daca e cazul – 
pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul 

tim in desfasurarea obiectului sau de activitate); constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale 
Bancii in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/ sau serviciile bancare 

in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, 
Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatitrea produselor si serviciilor bancare furnizate 

ementarilor interne (inclusiv optimizarea costurilor si a bugetelor), segmentarea 
clientilor; derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor 
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contractate de catre acesta; derularea in bune conditi
gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; monitorizarea tuturor 
obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; colectare/re
premergatoare acestora; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; proiectarea, 
dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de d
sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu 
vizeaza produsele si/sau serviciile bancare contractate de catre persoana vizata.
2.1.4.4. In baza consimtamantului exprim
Clientul si/sau in alte situatii, dupa caz, pentru: 

• marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii 
si activitati ale Bancii si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre Banca, direct sau prin 
partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile 
actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Bank S.A.

• analiza solvabilitatii, riscului de creditare, gradului de indatorare si a altor detalii comportamentale 
necesare in vederea generarii de oferte personalizate de produse si servicii bancare la cererea Persoanei 
vizate sau a Clientului, inclusiv prin consultarea bazelor de date ale Biroului de Credit, ANAF, precum si a 
oricaror baze de date puse la dispozitie de autoritati publice, in masura in care consimtamantul este 
necesar potrivit cerintelor legale; 

• generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un 
proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra 
persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr
transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, Banca va prelucra toate 
sau numai o parte din datele furnizate direct in contextul relatiei cu Banca, datele pe care le furnizeaza 
partenerii contractuali ai Bancii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata inregistrate la nivelul 
conturilor / cardurilor detinute de Client. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Raiffeisen Bank 
S.A. sa identifice preferintele in c
dispozitie de catre Raiffeisen Bank S.A., de catre membrii Grupului Raiffeisen si/sau de catre partenerii 
Raiffeisen Bank S.A. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii
avut in contextul relatiei contractuale, Raiffeisen Bank S.A. va aduce in atentie oferte axate in special pe 
categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru Persoana vizata sau pentru Client. 
Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate 
nevoilor si intereselor manifestate. De asemenea, tinand cont de faptul ca Raiffeisen Bank S.A. isi doreste 
sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele
vizand produse si servicii pentru care nu a fost manifestat anterior interesul sa nu fie aduse la cunostinta. 

Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras 
afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii. 
 
2.1.5. Categoriile de date cu caracter personal 
In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Banca prelucreaza datele furnizate
direct de Persoana vizata, datele furnizate de catre Client in vederea incheierii si executarii contractului incheiat cu 
Banca (incluzand, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e
personal, numarul si seria actului de indentitate/pasaportului, ponderea detinuta in structura Clientului 
cazul, functia detinuta in cadrul Clientului 
precum si date pe care Banca le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod intern de identificare, informatii ce 
rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date de tranzactionare, date rezultate din utilizarea 
aplicatiilor puse la dispozitie de catre Banca 
 
2.1.6. Categoriile de destinatari 
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contractate de catre acesta; derularea in bune conditii a tranzactiilor; optimizarea serviciilor financiar
gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; monitorizarea tuturor 
obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; colectare/recuperare creante si activitatile 
premergatoare acestora; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; proiectarea, 
dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de d
sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu 
vizeaza produsele si/sau serviciile bancare contractate de catre persoana vizata. 
2.1.4.4. In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata, cu ocazia deschiderii relatiei contractuale cu 
Clientul si/sau in alte situatii, dupa caz, pentru:  

marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii 
Bancii si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre Banca, direct sau prin 

partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile 
actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Bank S.A. si/sau ale partenerilor acesteia; 
analiza solvabilitatii, riscului de creditare, gradului de indatorare si a altor detalii comportamentale 
necesare in vederea generarii de oferte personalizate de produse si servicii bancare la cererea Persoanei 

a Clientului, inclusiv prin consultarea bazelor de date ale Biroului de Credit, ANAF, precum si a 
oricaror baze de date puse la dispozitie de autoritati publice, in masura in care consimtamantul este 

 
si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un 

proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra 
persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a 
transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, Banca va prelucra toate 
sau numai o parte din datele furnizate direct in contextul relatiei cu Banca, datele pe care le furnizeaza 
partenerii contractuali ai Bancii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata inregistrate la nivelul 
conturilor / cardurilor detinute de Client. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Raiffeisen Bank 
S.A. sa identifice preferintele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la 
dispozitie de catre Raiffeisen Bank S.A., de catre membrii Grupului Raiffeisen si/sau de catre partenerii 
Raiffeisen Bank S.A. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul 
avut in contextul relatiei contractuale, Raiffeisen Bank S.A. va aduce in atentie oferte axate in special pe 
categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru Persoana vizata sau pentru Client. 

telor in acest scop prezinta beneficiul de a se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate 
nevoilor si intereselor manifestate. De asemenea, tinand cont de faptul ca Raiffeisen Bank S.A. isi doreste 
sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, este posibil ca ofertele 
vizand produse si servicii pentru care nu a fost manifestat anterior interesul sa nu fie aduse la cunostinta. 

Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a 
afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.  

2.1.5. Categoriile de date cu caracter personal  
In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Banca prelucreaza datele furnizate
direct de Persoana vizata, datele furnizate de catre Client in vederea incheierii si executarii contractului incheiat cu 
Banca (incluzand, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, codul numeric 

umarul si seria actului de indentitate/pasaportului, ponderea detinuta in structura Clientului 
cazul, functia detinuta in cadrul Clientului - daca e cazul, starea civila - daca e cazul, semnatura 

nereaza pe baza acestora, respectiv: cod intern de identificare, informatii ce 
rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date de tranzactionare, date rezultate din utilizarea 
aplicatiilor puse la dispozitie de catre Banca – in masura in care este necesar. 

i a tranzactiilor; optimizarea serviciilor financiar-bancare; 
gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; monitorizarea tuturor 

cuperare creante si activitatile 
premergatoare acestora; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; proiectarea, 
dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara 
sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu 

cu ocazia deschiderii relatiei contractuale cu 

marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii 
Bancii si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre Banca, direct sau prin 

partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile 

analiza solvabilitatii, riscului de creditare, gradului de indatorare si a altor detalii comportamentale 
necesare in vederea generarii de oferte personalizate de produse si servicii bancare la cererea Persoanei 

a Clientului, inclusiv prin consultarea bazelor de date ale Biroului de Credit, ANAF, precum si a 
oricaror baze de date puse la dispozitie de autoritati publice, in masura in care consimtamantul este 

si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un 
proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra 

sura semnificativa. In acest scop, pentru a 
transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, Banca va prelucra toate 
sau numai o parte din datele furnizate direct in contextul relatiei cu Banca, datele pe care le furnizeaza 
partenerii contractuali ai Bancii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata inregistrate la nivelul 
conturilor / cardurilor detinute de Client. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Raiffeisen Bank 

eea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la 
dispozitie de catre Raiffeisen Bank S.A., de catre membrii Grupului Raiffeisen si/sau de catre partenerii 

care rezulta din comportamentul 
avut in contextul relatiei contractuale, Raiffeisen Bank S.A. va aduce in atentie oferte axate in special pe 
categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru Persoana vizata sau pentru Client. 

telor in acest scop prezinta beneficiul de a se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate 
nevoilor si intereselor manifestate. De asemenea, tinand cont de faptul ca Raiffeisen Bank S.A. isi doreste 

si interesele manifestate, este posibil ca ofertele 
vizand produse si servicii pentru care nu a fost manifestat anterior interesul sa nu fie aduse la cunostinta.  

in orice moment, fara a 

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Banca prelucreaza datele furnizate in in mod 
direct de Persoana vizata, datele furnizate de catre Client in vederea incheierii si executarii contractului incheiat cu 

mail, numar de telefon, codul numeric 
umarul si seria actului de indentitate/pasaportului, ponderea detinuta in structura Clientului - daca e 

daca e cazul, semnatura - daca e cazul), 
nereaza pe baza acestora, respectiv: cod intern de identificare, informatii ce 

rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date de tranzactionare, date rezultate din utilizarea 
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Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Banca poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele 
categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai 
legali sau conventionali ai Clientului, reprezentantii Bancii, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele 
personale in numele Bancii, entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Bancii si ai e
Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea 
judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii 
si bunuri, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare 
a pietei, agenti de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, institutii nationale si europene care asigura 
cofinantarea si/sau garantarea Clientului in relatia cu Banca, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura 
(APIA). Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Fondul de Garantare a 
Creditului Rural, Fondul European de Investitii
 
2.1.7. Durata prelucrarii 
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Banca va prelucra datele cu caracter personal pe durata 
indeplinirii serviciilor, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afacer
(de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate de Persoanele vizate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, 
fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma implinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa d
anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru 
scopuri statistice.  
 
2.1.8. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate
In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai 
de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE: Austria, Germania, Marea Britanie, 
Slovacia, Ungaria, cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii.
Banca isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la 
nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege. 
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti 
obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesând Politica privind protectia 
datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disp
noi/politica-de-confidentialitate/.  
De asemenea, va informam ca Raiffeisen Bank SA utilizeaza serviciile de mesagerie (e
computing oferite de Google. Datele personale, pe care d
beneficiar al serviciilor noastre/ garant/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face 
obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi, Google Ireland 
Irlanda, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, respectiv Google Inc., cu sediul 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043 SUA si centre de date avand localizarea 
http://www.google.com/about/datacenters/inside/lo
 
2.1.9. Drepturile Persoanelor vizate  
Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul 
la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea date
dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepând cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (incepând 
cu data de 25 mai 2018), dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, s
de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (la adresa Bd. G
ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucure
instantelor competente, in masura in care Persoana vizata considera necesar. 
 
2.1.10. Informatii suplimentare si datele de contact ale Responsabilului privind Protectia Datelor
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Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Banca poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele 
categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii 
legali sau conventionali ai Clientului, reprezentantii Bancii, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele 
personale in numele Bancii, entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Bancii si ai e
Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea 
judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii 
i bunuri, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare 

a pietei, agenti de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, institutii nationale si europene care asigura 
ntarea Clientului in relatia cu Banca, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura 

(APIA). Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Fondul de Garantare a 
Creditului Rural, Fondul European de Investitii– in masura in care este necesar.  

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Banca va prelucra datele cu caracter personal pe durata 
indeplinirii serviciilor, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel 
(de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate de Persoanele vizate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, 
fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma implinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa d

le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru 

2.1.8. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate 
In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Banca sa transfere anumite categorii 
de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE: Austria, Germania, Marea Britanie, 
Slovacia, Ungaria, cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile in afara UE/SEE, 
Banca isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la 
nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege.  

arii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti 
obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesând Politica privind protectia 
datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre

De asemenea, va informam ca Raiffeisen Bank SA utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud 
computing oferite de Google. Datele personale, pe care dumneavoastra (in calitate de client/ imputernicit/ 
beneficiar al serviciilor noastre/ garant/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face 
obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi, Google Ireland Ltd. cu sediul stabilit in 
Irlanda, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, respectiv Google Inc., cu sediul 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043 SUA si centre de date avand localizarea 
http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/. 

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul 
la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), 
dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepând cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (incepând 
cu data de 25 mai 2018), dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, s
de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (la adresa Bd. G

30, sector 1, București sau e-mail: plangere@dataprotection.ro)
instantelor competente, in masura in care Persoana vizata considera necesar.  

Informatii suplimentare si datele de contact ale Responsabilului privind Protectia Datelor

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Banca poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele 
Persoanei vizate, reprezentantii 

legali sau conventionali ai Clientului, reprezentantii Bancii, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele 
personale in numele Bancii, entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Bancii si ai entitatilor din 
Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea 
judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii 
i bunuri, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare 

a pietei, agenti de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, institutii nationale si europene care asigura 
ntarea Clientului in relatia cu Banca, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura 

(APIA). Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Fondul de Garantare a 

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Banca va prelucra datele cu caracter personal pe durata 
i legitima pentru a proceda astfel 

(de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate de Persoanele vizate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, 
fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma implinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna 

le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru 

mentionate este posibil ca Banca sa transfere anumite categorii 
de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE: Austria, Germania, Marea Britanie, 

Pentru transferurile in afara UE/SEE, 
Banca isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la 

arii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti 
obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesând Politica privind protectia 

ul https://www.raiffeisen.ro/despre-

mail) cu componenta cloud 
umneavoastra (in calitate de client/ imputernicit/ 

beneficiar al serviciilor noastre/ garant/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face 
Ltd. cu sediul stabilit in 

Irlanda, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, respectiv Google Inc., cu sediul 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043 SUA si centre de date avand localizarea 

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul 
lor („dreptul de a fi uitat”), 

dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepând cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (incepând 
cu data de 25 mai 2018), dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul 
de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (la adresa Bd. G-

mail: plangere@dataprotection.ro) sau 

Informatii suplimentare si datele de contact ale Responsabilului privind Protectia Datelor 
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Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank SA, precum si cu 
privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr
oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank SA
https://www.raiffeisen.ro/retea/) sau printr
centrala@raiffeisen.ro. 
De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank 
SA, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.
Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare anterior prezentate sunt disponibile accesand Poli
protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link
noi/politica-de-confidentialitate/. 
 
2.1.11. Banca utilizeaza in relatia cu Reprezentantii legali /Reprezentantii autorizati/
Delegatii/ Utilizatorii de card / Utilizatorii de Raiffeisen On
comunicarea oricaror informatii / corespondente necesare, prin raportare le calitatea detinuta de persoana vizata 
in legatura cu oricare dintre produsele/serviciile contractate de Client (cu exceptia extrasului lunar de cont curent, 
in cazul in care se solicita comunicarea acestuia la o adresa diferita). Corespondenta relevanta se va transmite la 
ultima adresa postala indicata Bancii, cu formalitatilor de publicitate si opozabilitate cerute de lege, in cazul in care 
este necesar.  
 
2.1.12. Schimbarile cu privire la datele referitoare la sediul/forma juridica/
Clientul persoana juridica vor fi opozabile Bancii numai dupa ce Banca a primit o notificare scrisa in acest sens, 
insotita de documentele juridice corespunzatoare si de dovada indeplinirii formalitatilor de publicitate si 
opozabilitate cerute de lege. 
 
2.1.13. In cazul in care Banca ia cunos
datelor cu caracter personal,  despre apari
legali ai Clientului, urmare carora, fara a se limita la
sau mandatul acestora este revocat si sunt
formalitatile de publicitate si opozabilitate cerute de lege, sau se modific
Banca va avea dreptul dupa caz, sa suspende executarea 
/depuse la Banca (incluzând, fara a se limita la, 
de debit, instructiunile in temeiul oricarui 
unor acte in forma si substanta satisfacatoare pentru Banc
publicitate si opozabilitate. Clientul exonereaz
acesta, ca urmare a aparitiei situatiei descrise la acest articol.
2.1.14. Pentru unitatile teritoriale (dezmembr
si/sau solicitarea oricarui alt produs/serviciu oferit de Banca se va face de c
care vor indica si limitele mandatului unit
reglementeaza produsul/serviciul solicitat, dac
teritoriale fara personalitate juridica nu se va men
2.1.15. Daca, in conditiile si in conformitate cu legea sau cu reglem
sau operarea oricaror Conturi si/sau derularea oric
verificari suplimentare/periodice ale datelor furnizate de Client, Banca este abilitat
solicite si sa obtina orice informatii despre Client, Reprezentan
efectueaza orice operatiuni si/sau au mandat special pentru
contractate de Client, de la orice autoritate
organism abilitat, detinator de astfel de informa
si orice speze, comisioane si taxe aferente, inclusiv po
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privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank SA, precum si cu 
privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere 
oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank SA (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina 

) sau printr-un e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa: 

ilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank 
mail: dpo@raiffeisen.ro. 

Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare anterior prezentate sunt disponibile accesand Poli
protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre

Reprezentantii legali /Reprezentantii autorizati/ Persoanele de contact/ 
Delegatii/ Utilizatorii de card / Utilizatorii de Raiffeisen On-line un singur set de date de contact pentru 
comunicarea oricaror informatii / corespondente necesare, prin raportare le calitatea detinuta de persoana vizata 

ra cu oricare dintre produsele/serviciile contractate de Client (cu exceptia extrasului lunar de cont curent, 
in cazul in care se solicita comunicarea acestuia la o adresa diferita). Corespondenta relevanta se va transmite la 

Bancii, cu formalitatilor de publicitate si opozabilitate cerute de lege, in cazul in care 

Schimbarile cu privire la datele referitoare la sediul/forma juridica/  alte  date/informatii in legatura cu 
fi opozabile Bancii numai dupa ce Banca a primit o notificare scrisa in acest sens, 

insotita de documentele juridice corespunzatoare si de dovada indeplinirii formalitatilor de publicitate si 

stinta in orice mod, cu respectarea cerintelor aplicabile privind protectia 
aparitia unor divergente intre asociatii/actionarii/ membrii/Reprezentan

a se limita la acestea, se rastrânge mandatul Reprezentan
i sunt desemnati noi Reprezentanti autorizati fara a fi 

opozabilitate cerute de lege, sau se modifica intinderea dreptului de reprezentare, 
suspende executarea sau sa considere neprimite oricare instruc

a se limita la, operatiunile de plata din Conturile de plati, instrumente de plat
rui Contract specific incheiat cu Banca) pâna la lamurirea situa

toare pentru Banca si/sau pâna la finalizarea respectivelor formalit
Clientul exonereaza Banca deorice raspundere pentru eventualele pierderi suferite de 

descrise la acest articol. 
ile teritoriale (dezmembramintele) fara personalitate juridica cererea de deschidere a

i/sau solicitarea oricarui alt produs/serviciu oferit de Banca se va face de catre Reprezentantii
i limitele mandatului unitatii teritoriale respective in raport cu derularea Contractului specifi

produsul/serviciul solicitat, daca in actele constitutive ale Clientului – persoana juridic
nu se va mentiona altfel. 

n conformitate cu legea sau cu reglementarile interne ale Bancii, pentru
i/sau derularea oricaror alte produse/servicii oferite de Banc

ri suplimentare/periodice ale datelor furnizate de Client, Banca este abilitata sa efectuez
ii despre Client, Reprezentantii autorizati sau, dupa caz, orice alte persoane care 

i/sau au mandat special pentru anumite operatiuni in legatura cu produsele/serviciil
contractate de Client, de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronic

informatii. Toate costurile aferente consultarii acestor baze de date, precum 
taxe aferente, inclusiv postale, sunt si ramân in sarcina Clientului, acesta acordând 

privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank SA, precum si cu 
o cerere scrisa, la adresele 

pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina 
mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa: 

ilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank 

Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare anterior prezentate sunt disponibile accesand Politica privind 
ul https://www.raiffeisen.ro/despre-

Persoanele de contact/ 
un singur set de date de contact pentru 

comunicarea oricaror informatii / corespondente necesare, prin raportare le calitatea detinuta de persoana vizata 
ra cu oricare dintre produsele/serviciile contractate de Client (cu exceptia extrasului lunar de cont curent, 

in cazul in care se solicita comunicarea acestuia la o adresa diferita). Corespondenta relevanta se va transmite la 
Bancii, cu formalitatilor de publicitate si opozabilitate cerute de lege, in cazul in care 

alte  date/informatii in legatura cu 
fi opozabile Bancii numai dupa ce Banca a primit o notificare scrisa in acest sens, 

insotita de documentele juridice corespunzatoare si de dovada indeplinirii formalitatilor de publicitate si 

, cu respectarea cerintelor aplicabile privind protectia 
ionarii/ membrii/Reprezentantii 

Reprezentantilor autorizati, 
a fi inca indeplinite 

eptului de reprezentare, 
considere neprimite oricare instructiuni transmise 

instrumente de plata 
murirea situatiei, in baza 

la finalizarea respectivelor formalitati de 
spundere pentru eventualele pierderi suferite de 

eschidere a Contului 
ii legali ai Clientului, 

Contractului specific ce 
persoana juridica/unitatii 

ncii, pentru deschiderea 
ror alte produse/servicii oferite de Banca sunt necesare 

efectueze orice verificari, sa 
caz, orice alte persoane care 

cu produsele/serviciile 
de date electronica sau 

rii acestor baze de date, precum 
n sarcina Clientului, acesta acordând 



Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare

Persoane Juri

 
Bancii un mandat de debitare automata a oric
2.1.16. Clientul are obligatia sa furnizeze orice
aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate 
determina imposibilitatea furnizarii produselor si serviciilor bancare si/sau a
prelucrare ale Bancii. 
 
De asemenea Clientul are obligatia  sa informeze Banca
depuse in Banca sau la informatiile furnizate
completarea formularelor specifice furnizate de Banca in acest scop si/sau in orice alt mod agreat de parti in 
cuprinsul formularelor si Contractelor specifice, daca este cazul). 
are obligatia sa confirme anual mentinerea valabilitatii informatiilor furnizate Bancii anterior
 
Suplimentar, Clientul are obligatia ca, in situa
si Banca se schimba situatia beneficiarului real 
instiinteze de indata Banca cu privire la acest fapt, comunicând informa
lege, impreuna cu orice documente relevante solici
caracter personal.  
 
2.2 Confidentialitate 
2.2.1. Banca si Clientul se obliga sa men
derularea relatiei Banca - Client, cu respectarea, totu
competente care permit sau solicita dezva
2.2.2. Clientul autorizeaza Banca sa prelucreze, s
Client, Reprezentantii legali si/sau Reprezentan
reprezentantele Bancii, societatilor afiliate B
confidentiala, in legatura cu prestarea oric
intermediul unui tert), precum si in scopul prelucr
obtinerii unor finantari/garantii, transferul
terta parte poate in acelasi fel folosi, prelucra 
primite de la Banca in cadrul autorizarii acordate de
2.2.3. Banca va pastra confidentialitatea 
Conturile Clientilor, operatiunile inregistrate 
consimtamântul acestora.  
2.2.4. Clauza confidentialitatii nu se va aplica dac
a. informatia este ceruta de o autoritate competent
b. Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informa
c. în orice alta situatie prevazuta de lege. (spre ex. furnizarea de informa
corespondente) 
2.2.5. Clientul consimte prin prezenta în mod expres, renun
legislatia în vigoare cu privire la secretul 
procese organizatorice si decizionale ale B
necesare acestor procese si care nu vor afecta în nici un fel 
dar nu se limiteaza, orice societati române sau str
Banca, consultantii de specialitate agreati de Banc
intra in relatii contractuale doar cu tert
informatiilor astfel obtinute. 
2.2.6. Banca va putea sa ia orice masuri pe care le considera neces
dispozitiilor legale in materia prevenirii si combaterii sp
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a oricarui cont al Clientului in scopul acoperirii sumelor astfel datorate
furnizeze orice documente solicitate de catre Banca cu respectarea cerintelor 

aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate 
determina imposibilitatea furnizarii produselor si serviciilor bancare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de 

informeze Banca ori de câte ori intervin modificari cu privire la documentele 
iile furnizate bancii (dupa caz, prin depunerea documentelor modificate si/sau  

completarea formularelor specifice furnizate de Banca in acest scop si/sau in orice alt mod agreat de parti in 
cuprinsul formularelor si Contractelor specifice, daca este cazul). In situatia in care nu intervin modificari
are obligatia sa confirme anual mentinerea valabilitatii informatiilor furnizate Bancii anterior.  

n situatia in care oricând, in cadrul derularii relatiei de afaceri dintre acesta 
beneficiarului real si/sau orice informatii privind persoana beneficiarului real, s

Banca cu privire la acest fapt, comunicând informatiile privind beneficiarul real
cu orice documente relevante solicitate de Banca, cu respectarea principiului acuratetii datelor cu 

mentina confidentialitatea asupra informatiilor obtinute unul despre
ient, cu respectarea, totusi, a prevederilor oricarei legi sau ordin al

aluiri. 
prelucreze, sa transfere si sa comunice orice fel de informa

i/sau Reprezentantii autorizati, catre si intre sucursalele, agentiile, punctele de lucru, 
ilor afiliate Bancii si agentilor si tertilor parteneri ai Bancii, pentru folosire 

cu prestarea oricarui serviciu Clientului (inclusiv pentru plati externe efectuate prin 
n scopul prelucrarii de date, efectuarii de analize, recuperarii crean

ii, transferului de creante ale Bancii, precum si in scopuri statistice. Orice astfel de 
i fel folosi, prelucra si transfera in orice mod datele si informatiile referitoare la Client 

rii acordate de Client prin prezentul document. 
ialitatea si nu va dezvalui, publica sau divulga prin orice alt mod informa

nregistrate in acestea, relatiile contractuale dintre Banc

ii nu se va aplica daca: 
de o autoritate competenta în cadrul unei proceduri judiciare; 

luie informatiile; 
de lege. (spre ex. furnizarea de informatii la cererea institu

Clientul consimte prin prezenta în mod expres, renuntând sa invoce orice restrictie impus
ia în vigoare cu privire la secretul bancar, ca Banca sa prezinte în cadrul relatiilor cu 

i decizionale ale Bancii, orice informatii si date, referitoare la Client sau la
i care nu vor afecta în nici un fel Clientul sau afacerile sale. Prin terti implica

i române sau straine care fac parte din grupul de societati din care face parte 
i de Banca, intermediarii pentru anumite afaceri, finant
tii implicati care se obliga la rândul lor sa pastreze confiden

ia orice masuri pe care le considera necesare in relatia cu Clientul, in vederea
i combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. 

n scopul acoperirii sumelor astfel datorate 
cu respectarea cerintelor 

aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate 
indeplinirii celorlalte scopuri de 

ri cu privire la documentele 
documentelor modificate si/sau  

completarea formularelor specifice furnizate de Banca in acest scop si/sau in orice alt mod agreat de parti in 
In situatia in care nu intervin modificari, Clientul 

iei de afaceri dintre acesta 
ii privind persoana beneficiarului real, sa 

beneficiarul real prevazute de 
, cu respectarea principiului acuratetii datelor cu 

inute unul despre celalalt in 
rei legi sau ordin al unei autoritati 

comunice orice fel de informatii referitoare la 
iile, punctele de lucru, 

ncii, pentru folosire 
i externe efectuate prin 

rii creantelor Bancii, 
n scopuri statistice. Orice astfel de 

iile referitoare la Client 

lui, publica sau divulga prin orice alt mod informatii privind 
iile contractuale dintre Banca si Clienti,fara 

ii la cererea institutiilor financiare 

ie impusa Bancii de 
iilor cu tertii implicati în 

i date, referitoare la Client sau la conturile sale, 
i implicati se înteleg, 

i din care face parte si 
tatorii etc. Banca va 

streze confidentialitatea 

n vederea respectarii 
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2.3. Dobânzi. Taxe, Comisioane, Alte costuri.
2.3.1. (i) Pentru produsele si serviciile bancare, Banca
speze si, dupa caz, percepe sau acorda
situatiilor în care se prevad alte niveluri ale acestora 
Listele specifice se gasesc in incinta oricareia dintre unit
afisate in locuri special amenajate). Banca poate decide publicarea Listelor specifice 
www.raiffeisen.ro. 
2.3.1.(ii) Banca îsi rezerva dreptul de a modifica oricând nivelul 
abonamentelor si/sau al oricaror alte speze datorate de Client pentru produsele oferite 
(inclusiv pentru facilitati de credit /finanta
a distinge daca valorile sunt standard sau 
financiara a Bancii si/sau in functie de evolu
cazul, de alte criterii prevazute in Contractele specifice 
publicarea acestora in Listele specifice sau
9.2.1. aleasa de Banca, atunci când nu este prev
Modificarea nivelurilor costurilor se consider
valori in cuprinsul Listelor specifice, sau, dup
acceptând ca noile valori ii sunt aplicabile de la data comunic
vigoare (când este cazul). 
2.3.2. Banca va informa Clientul asupra condi
vigoare, dupa caz, la momentul solicit
incheierii unui Contract specific. 
2.3.3. Orice dobânda este calculata zilnic la sumele 
Contului (curent/de depozit/de economii/de credit), pe baza formulei: 
D - dobânda calculata; 
C - capitalul asupra caruia se calculeaz
contului curent, suma inregistrata in soldul creditor al contului de depozit, suma acordat
facilitate de credit/finantare bancara/Angajament;
Rd - Rata dobânzii 
n - numarul de zile din luna (care poate fi determinat conven
numarul efectiv de zile ale lunii pentru care se calculeaz
N - Numarul de zile din an (care poate fi determinat conven
numarul efectiv de zile ale anului, 360 sau 365/366).
2.3.4. Rata dobânzii poate avea o valoare fix
(a) indici de referinta verificabili (ex. Rata de Referin
(b) schimbarile legislative ce impun astfel de modific
(c) in conditiile clauzei 2.3.1(ii), ori 
(d) in functie de alte criterii prevazute in Contractele specifice
2.3.5. Toate costurile suportate de Banca
avocatiale, taxe de timbru, taxe judiciare, etc.) 
Client si o terta parte, vor fi recuperate de la Client.
2.4. Raiffeisen Bank SA aplica cerintele FATCA si s
Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution, primind Numarul Global Intermediar de 
Identificare (GIIN) 28CWN4.00008.ME.642. In consecinta, Banca va identifica contribuabilii SUA si va raporta 
informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise la Ba
conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre  persoane relevante prin 
prisma aplicarii cerintelor FATCA. 
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2.3. Dobânzi. Taxe, Comisioane, Alte costuri. 
i serviciile bancare, Banca percepe Clientilor sai taxe, comisioane, abonamente,alte 

a dobânzi, la valorile standard cuprinse in Listele specifice
d alte niveluri ale acestora in Contractele specifice sau in ofertele acceptate 

reia dintre unitatile teritoriale ale Bancii (in cuprinsul Mapelor
n locuri special amenajate). Banca poate decide publicarea Listelor specifice si pe 

dreptul de a modifica oricând nivelul dobânzilor, taxelor, comisioanelor,
ror alte speze datorate de Client pentru produsele oferite si/sau serviciile

tari bancare/Angajamente/alte tipuri de finantari acordate
sau negociate cu Clientul, în functie de costurile proprii 

ie de evolutia ratelor de dobânda pe piata financiar - bancar
Contractele specifice si cu conditia informarii Clientului asupra noilor valori 

sau prin notificarea Clientului in oricare dintre modalitatile men
când nu este prevazuta expres o alta modalitate de informare in 

Modificarea nivelurilor costurilor se considera a fi fost valabil comunicata Clientului de la data
, sau, dupa caz, de la data primirii notificarii in conditiile pct.

i sunt aplicabile de la data comunicarii sau de la o alta data stabilit

Banca va informa Clientul asupra conditiilor standard de taxe, comisioane, speze si dobânzi ale
caz, la momentul solicitarii unei oferte privind produsele/serviciile bancare sau la

zilnic la sumele inregistrate în soldul debitor, dupa caz, sold creditor
(curent/de depozit/de economii/de credit), pe baza formulei: D = C*Rd*n/N, unde: 

ruia se calculeaza dobânda care poate fi suma inregistrata in soldul creditor/debitor al 
n soldul creditor al contului de depozit, suma acordata de
/Angajament; 

(care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele
rul efectiv de zile ale lunii pentru care se calculeaza dobânda sau 30); 

rul de zile din an (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice
rul efectiv de zile ale anului, 360 sau 365/366). 

poate avea o valoare fixa sau variabila. Rata dobânzii variabila se modific
verificabili (ex. Rata de Referinta) prevazuti in Contractele specifice, ori 

rile legislative ce impun astfel de modificari, ori 

Contractele specifice. 
a (incluzând, fara limitare, cheltuielile cu executorii judec

iale, taxe de timbru, taxe judiciare, etc.) in cazul in care ar fi implicata intr-un litigiu cu Clientul sau/
parte, vor fi recuperate de la Client. 

Raiffeisen Bank SA aplica cerintele FATCA si s-a inregistrat pe siteul Internal Revenue Service (IRS) al SUA cu 
Compliant Financial Institution, primind Numarul Global Intermediar de 

Identificare (GIIN) 28CWN4.00008.ME.642. In consecinta, Banca va identifica contribuabilii SUA si va raporta 
informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise la Banca de catre acestia, respectiv despre acele 
conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre  persoane relevante prin 

i taxe, comisioane, abonamente,alte 
n Listele specifice, cu exceptia 

ofertele acceptate de Client. 
n cuprinsul Mapelor speciale sau 

 pagina de Internet 

dobânzilor, taxelor, comisioanelor, 
i/sau serviciile prestate 

ri acordate de Banca), fara 
proprii si/sau de politica 

bancara si/sau, daca este 
asupra noilor valori prin 

ile mentionate la art. 
n Contractul specific. 

de la data publicarii noilor 
iile pct.9.2.2, Clientul 

stabilita pentru intrarea in 

i dobânzi ale Bancii in 
viciile bancare sau la momentul 

caz, sold creditor al 

n soldul creditor/debitor al 
de Banca cu titlul de 

Contractele specifice, ca fiind 

Contractele specifice, ca fiind 

se modifica in functie de: 

limitare, cheltuielile cu executorii judecatoresti, onorarii 
Clientul sau/si dintre 

a inregistrat pe siteul Internal Revenue Service (IRS) al SUA cu 
Compliant Financial Institution, primind Numarul Global Intermediar de 

Identificare (GIIN) 28CWN4.00008.ME.642. In consecinta, Banca va identifica contribuabilii SUA si va raporta 
nca de catre acestia, respectiv despre acele 

conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre  persoane relevante prin 
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2.5. Raiffeisen Bank SA identifica clientii in conformi
de informatii. Banca identifica persoanele relevante CRS si raporteaza catre A.N.A.F. informatiile personale si 
datele financiare ale acestora. Sunt vizate veniturile din investitii (inclusiv di
capital etc.) detinute de contribuabili in conturile institutiilor financiare din tarile participante la schimbul global de 
informatii financiare. 
 
 
3. CONDITII GENERALE APLICABILE CONTURILOR
3.1 Reguli generale privind deschiderea s
3.1.1. Conturile deschise pe numele Clientului la Banc
Contractul specific fiecarui tip de cont incheiat 
prezentele CGB, in masura in care acestea sunt aplicabile.
3.1.2. Banca va putea, fara insa a fi obligat
operative si in conformitate cu procedurile interne emise de Banc
limita la conturi curente, conturi de economii, conturi de depozit), pe baza cererii formulat
insotita de documentele juridice solicitate de Banc
3.1.3. Banca isi rezerva dreptul de a solicita 
deschiderea si operarea Conturilor si poate refuza deschiderea unui Cont 
in Cont ori poate proceda la denuntarea unilateral
raporturi juridice existente in legatura cu acesta, dac
declaratii false, sau daca are suspiciuni cu privire la
furnizate de Client, cu respectarea politicilor B
3.1.4. Contractul specific fiecarui Cont (cum ar fi Cererea de deschidere de cont curent, Contractul de
depozit, etc.) va fi semnat de Reprezentantul legal 
3.1.5. Pentru Conturile deschise in zilele nelucr
urmatoare, urmând a se aplica acestuia ratele de dobânda 
3.1.6. Daca, in conditiile si in conformitate cu legea sau cu reglementarile interne ale B
sau operarea oricaror Conturi, sunt necesare verific
Client/Reprezentantii autorizati/Delegati, B
orice informatii despre acestia, precum si despre oricare alte persoane care
au mandat special pentru anumite opera
date electronica sau organism abilitat, de
baze de date, precum si orice speze, comisioane 
Clientului, Banca având mandat de debitare
3.1.7. Disponibilitatile Clientului inregistrate 
depozitelor în sistemul bancar in limitele 
la orice unitate a Bancii. Clientul are obliga
depozitelor constituite la banca in categoriile prev
la data modificarii. 
3.1.8. In cazul in care au fost depuse la Banc
urma intelege si se obliga sa solicite deschiderea primului cont curent/primelor conturi curente 
cea in care au fost depuse sumele cu titlu de aport la capital social. 
opereze transferul acestor sume in contul curent deschis/conturil
sume au fost depuse. 
3.2. Persoanele care pot opera in Conturile Clientului
3.2.1. Indiferent de numarul si tipurile Conturilor, Clientul, 
legali poate numi in relatia cu Banca Reprezentan
indicate expres de Client. 
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clientii in conformitate cu prevederile Standardului Global (CRS) pentru schimbul 
de informatii. Banca identifica persoanele relevante CRS si raporteaza catre A.N.A.F. informatiile personale si 
datele financiare ale acestora. Sunt vizate veniturile din investitii (inclusiv din dobanzi, dividende, castiguri de 
capital etc.) detinute de contribuabili in conturile institutiilor financiare din tarile participante la schimbul global de 

II GENERALE APLICABILE CONTURILOR 
si operarea Conturilor 

Conturile deschise pe numele Clientului la Banca vor fi guvernate de termenii si condi
ncheiat intre Banca si Client si completat de regulile generale

n care acestea sunt aplicabile. 
nsa a fi obligata la aceasta, sa deschida pe numele Clientilor, prin unit

n conformitate cu procedurile interne emise de Banca in acest scop, Conturi (precum, dar
limita la conturi curente, conturi de economii, conturi de depozit), pe baza cererii formulata 

de documentele juridice solicitate de Banca. 
dreptul de a solicita Clientului orice informatii pe care le consider

poate refuza deschiderea unui Cont si/sau efectuarea de 
area unilaterala a Contractului specific fiecarui Cont si, dac

cu acesta, daca primeste informatii incomplete, insuficiente, 
are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate, documentelor 

cu respectarea politicilor Bancii de acceptare si cunoastere a clientelei. 
(cum ar fi Cererea de deschidere de cont curent, Contractul de

Reprezentantul legal al Clientului. 
n zilele nelucratoare data deschiderii Contului va fi ziua lucr

toare, urmând a se aplica acestuia ratele de dobânda in vigoare la data deschiderii. 
n conformitate cu legea sau cu reglementarile interne ale Bancii, pentru

, sunt necesare verificari suplimentare si/sau periodice ale datelor furnizate de 
, Banca este abilitata sa efectueze orice verificari, sa 
i despre oricare alte persoane care efectueaza depuneri 

au mandat special pentru anumite operatiuni, de la orice autoritate competenta, registru public, arhiv
sau organism abilitat, detinator de astfel de informatii. Toate costurile aferente consult

i orice speze, comisioane si taxe aferente, inclusiv postale, sunt si r
Clientului, Banca având mandat de debitare automata a oricarui cont al Clientului pentru recuperarea acestora.

nregistrate in Conturi sunt garantate in Romania prin Fondul de garantare a
n limitele si cu exceptiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr.39/1996,

Clientul are obligatia ca, în situatia în care intervin modificari privind
goriile prevazute de lege, sa le comunice Bancii în termen

n care au fost depuse la Banca sume cu titlu de aport la capitalul social al Clientului, acesta
chiderea primului cont curent/primelor conturi curente i

n care au fost depuse sumele cu titlu de aport la capital social. In acest sens, Clientul mandateaz
n contul curent deschis/conturile curente deschise in valuta/valutele 

n Conturile Clientului 
i tipurile Conturilor, Clientul, in calitate de titular al acestora, prin

Reprezentanti autorizati, care au dreptul sa dispuna de fondurile din 

tate cu prevederile Standardului Global (CRS) pentru schimbul 
de informatii. Banca identifica persoanele relevante CRS si raporteaza catre A.N.A.F. informatiile personale si 

n dobanzi, dividende, castiguri de 
capital etc.) detinute de contribuabili in conturile institutiilor financiare din tarile participante la schimbul global de 

i conditiile continute in 
i completat de regulile generale stabilite prin 

ilor, prin unitatile sale 
(precum, dar fara a se 

 de acestia ce va fi 

ii pe care le considera necesare pentru 
 operatiuni de plata 

i, daca este cazul, a altor 
ii incomplete, insuficiente, in cazul unor 

realitatea celor declarate, documentelor si informatiilor 

(cum ar fi Cererea de deschidere de cont curent, Contractul de constituire 

va fi ziua lucratoare imediat 

ncii, pentru deschiderea 
datelor furnizate de 
 solicite si sa obtina 

depuneri in Conturi si/sau 
, registru public, arhiva, baza de 

ii. Toate costurile aferente consultarii acestor 
i ramân in sarcina 

rui cont al Clientului pentru recuperarea acestora. 
Fondul de garantare a 

a Guvernului nr.39/1996, afisate 
ri privind incadrarea 

ncii în termen de 30 de zile de 

sume cu titlu de aport la capitalul social al Clientului, acesta din 
in aceeasi valuta ca 

mandateaza Banca sa 
/valutele in care aceste 

prin Reprezentantii sai 
de fondurile din Conturile 
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3.2.2.(i) Numirea Reprezentantilor autoriza
precum si limitele mandatului in care actioneaz
de angajare a acestora) sunt consemnate 
Reprezentantilor autorizati, formularele de 
Reprezentant autorizat in parte, Contractul specific
3.2.2.(ii) In cazul in care accesul la Conturi se face prin intermediul unor ins
comunicare si/sau alte servicii speciale oferite de Banc
consemnate in documentele/aplicatiile informatice specifice respectivelor modalit
3.2.2.(iii) Lipsa unor restrictii, limitari de competen
autorizati, expres prevazute in documentele/aplica
concluzia ca Reprezentantii autorizati au to
Clientului, pe Contul acestuia. 
3.2.2.(iv) Imputernicirea de reprezentare dat
la revocarea acesteia efectuata, dupa caz, prin una din urm
Reprezentantilor autorizati in unitatile Bancii, sau a oric
respectiv prin transmiterea revocarii in condi
3.2.2.(v) Numirea, respectiv, revocarea Reprezentan
(i) incepând cu ziua lucratoare indicata de Client 
(ii) incepând cu ziua lucratoare imediat urm
Clientul nu specifica expres o data sau când se solicit
3.2.3. Pentru a putea executa mandatul i
informatiile si documentele solicitate de aceasta 
Reprezentantului autorizat ce urmeaza 
autorizate de Client), daca prin Contractul specific 
3.2.4. Clientul are obligatia de a face permanent cunoscute 
Conturilor. 
3.2.5. Asupra sumelor aflate în Conturile deschise în eviden
respectarea normelor în vigoare, urmatoarele persoane:
a. Clientul titular al Contului, prin Reprezentan
b. succesorii in drepturi ai Clientului, care dovede
c. utilizatorii autorizati ai cardurilor de debit ata
d. orice alte persoane autorizate de lege s
administratorul judiciar, lichidatorul). 
3.3. Banca ofera Clientilor urmatoarele tipuri de Conturi:
3.3.1. Conturi de plati precum, dar fara
colector, Cont de distribuiri; Cont de delistare,.
3.3.2. Alte tipuri de Conturi precum, dar f
Contul Escrow, Contul de garantie. 
3.4. Overdraft neautorizat acordat de Banc
3.4.1. Banca va putea decide, la discretia sa total
catre Client sau recuperarea de taxe, comisioane, speze, dobânzi, credite scadente, credite
depasesc limita soldului creditor al Contului curent, ch
descoperit de cont (overdraft) deja incheiat cu Clientul. Astfel, simpla
exced soldul creditor al Contului curent, data direct de c
intermediul ori de catre un tert beneficiar, are valoare
facilitati de overdraft non-revolving (“overdraft
momentul procesarii Ordinului de plata. 
Dobânda datorata de Client se calculeaz
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ilor autorizati, datele de identificare si specimenul de semn
ioneaza pe Cont (determinarea limitelor de competenta

de angajare a acestora) sunt consemnate in formularele standard furnizate de Banca in acest scop, dup
rmularele de inrolare si actualizare date ce trebuie completate pentru fiecare 
Contractul specific), aceste documente fiind pastrate de Banca. 

n care accesul la Conturi se face prin intermediul unor instrumente de plata, canale de
i/sau alte servicii speciale oferite de Banca, datele de identificare ale Reprezentant

iile informatice specifice respectivelor modalitati de acces. 
ri de competenta sau conditii de angajare in ceea ce prive

n documentele/aplicatiile mentionate la pct.3.2.2 (i) si 3.2.2.(ii), duce f
au toti si fiecare separat dreptul deplin de a dispune, in numele 

mputernicirea de reprezentare data de Client Reprezentantului autorizat va fi considerat
caz, prin una din urmatoarele modalitati: completarea
ncii, sau a oricarui alt formular standard furnizat de Banc

n conditiile Contractului specific. 
revocarea Reprezentantilor autorizati devin opozabile Bancii dupa

de Client in documentul de revocare/de numire (alta decât cea a
toare imediat urmatoare datei depunerii revocarii /transmiterii numirii (

sau când se solicita numirea/revocarea la data cererii). 
incredintat de Client, Reprezentantul autorizat trebuie s

i documentele solicitate de aceasta si sa depuna specimenul de semnatura la Banca
 a fi utilizata in relatia cu Banca pentru instructiuni de plat

Contractul specific nu se prevede altfel. 
ia de a face permanent cunoscute Reprezentantului autorizat condi

late în Conturile deschise în evidenta Bancii pentru Clienti, pot dispune liber, cu
toarele persoane: 

Reprezentantii autorizati; 
n drepturi ai Clientului, care dovedesc cu documente juridice corespunzatoare aceast

i ai cardurilor de debit atasate contului curent (numai prin intermediul acestor
d. orice alte persoane autorizate de lege sa aiba acces la Conturile clientului (precum, dar f

toarele tipuri de Conturi: 
a a se limita la: Cont curent, Cont de Card (de debit/de credit), Cont

de distribuiri; Cont de delistare,. 
precum, dar fara a se limita la: Contul de economii, Contul de depozit la

3.4. Overdraft neautorizat acordat de Banca 
ia sa totala, conform normelor sale interne, efectuarea unei pl

tre Client sau recuperarea de taxe, comisioane, speze, dobânzi, credite scadente, credite
esc limita soldului creditor al Contului curent, chiar daca nu exista un Contract specific pentru o facilitate de 

ncheiat cu Clientul. Astfel, simpla instructare a Bancii de a procesa pl
exced soldul creditor al Contului curent, data direct de catre Client sau prin mandat incredin

beneficiar, are valoare juridica de acceptare anticipata de c
overdraft neautorizat”), daca Banca va hotari acordarea acestei

de Client se calculeaza conform sectiunii 2.3.3., cu precizarea ca “n” este num

i specimenul de semnatura al acestora, 
ta si/sau a conditiilor 

n acest scop, dupa caz (Lista 
trebuie completate pentru fiecare 

 
trumente de plata, canale de 

tilor autorizati vor fi 

n ceea ce priveste Reprezentantii 
, duce fara echivoc la 
n numele si pe seama 

va fi considerata valabila, pâna 
i: completarea unei noi Liste a 
furnizat de Banca in acest scop, 

a cum urmeaza: 
n documentul de revocare/de numire (alta decât cea a cererii) 

rii /transmiterii numirii (in cazul in care 

trebuie sa furnizeze Bancii 
a (acea semnatura a 

iuni de plata valabile, 

conditiile de operare a 

ncii pentru Clienti, pot dispune liber, cu 

toare aceasta calitate 
ate contului curent (numai prin intermediul acestor carduri). 

recum, dar fara a se limita la 

a se limita la: Cont curent, Cont de Card (de debit/de credit), Cont 

a se limita la: Contul de economii, Contul de depozit la termen, 

, conform normelor sale interne, efectuarea unei plati cerute de 
tre Client sau recuperarea de taxe, comisioane, speze, dobânzi, credite scadente, credite restante, etc, care 

pentru o facilitate de 
ncii de a procesa plati care 
ncredintat Bancii, sau prin 

de catre Client a unei 
ri acordarea acesteia la 

“n” este numarul de zile 
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calendaristice din luna, iar “N” este 360. 
3.4.2. Sumele astfel avansate de Banca vor fi considerate d
purtatoare de dobânda calculata la o rat
alimenteze de indata respectivul Cont cu toate sumele astfel datorate, fiind de 
respectiv se considera efectuata in scopul ramburs
pot fi reutilizate de Client. 
3.4.3. Pentru scopurile constituirii unui “titlu executor
de cont ce reflecta sumele acordate de Banc
contract de credit in descoperit de cont (overdraft).
3.4.4. Banca are dreptul de a recupera pe c
3.5. Dreptul de compensare 
3.5.1. Clientul autorizeaza Banca, prin prezen
fondurile disponibile in orice Cont curent, Cont de Card de d
indiferent de valuta in care sunt disponibile 
necesar in acest sens un alt acord prealabil al Clientului, cu excep
prevede altfel. 
3.5.2. In cazul in care compensarea sumelor datorate va necesita schimbarea unei anumite valute 
de schimbare se va efectua la cursul de schimb practicat de Banc
mandatata pentru orice operatiune de schimb valutar care va fi necesar
3.5.3. În situatia în care în Conturile Clientului men
acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizat
chiar daca prin aceasta s-ar genera descoperit de cont neautorizat 
neautorizat” 
3.5.4. Clientul va fi instiintat de catre Banc
 
3.6. Incetarea relatiei de Cont 
3.6.1. Clientul va putea denunta unilateral 
derularii Contractului specific, cu un preaviz de 15 zile calendaristice 
Bancii in baza respectivului Contract specific. 
unitatile Bancii, fara a fi necesar sa indice motivele pentru care
nu va produce efecte daca la data inregistr
mentinerea deschisa a Contului, caz in care
raporturilor juridice aferente produselor/serviciilor bancare 
3.6.2. Clientul si Banca agreeaza ca Banca va putea denun
durata derularii Contractului specific, fara
termen rezonabil ulterior inchiderii Contului conform regulilor de la
3.6.3. Banca este îndreptatita sa rezilieze 
plin drept, fara a fi necesara punerea in 
sau extrajudiciare, in urmatoarele cazuri: 
a. in cazul in care Clientul nu respecta condi
vigoare sau normele de lucru ale Bancii, ori Clientul este suspectat de efectuarea unor
prevederi legale (precum, dar fara a se limita la prevederi ce
bilete la ordin, cambii, cele din materia prevenirii
furnizat Bancii informatii si/sau documente
documentelor si/sau acordurilor necesare indeplinirii de catre Banca a obligatiilor contractuale si/ ori legale 
(inclusiv in scopul aplicarii cerintelor FATCA
inchiderii Contului conform regulilor de la
b. in cazul Contului Curent, daca soldul nu mai acoper
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vor fi considerate datorate de Client incepând cu data avans

la o rata anuala stabilita de Banca pentru astfel de situatii. Clientul se oblig
respectivul Cont cu toate sumele astfel datorate, fiind de acord ca orice creditare a contului 

n scopul rambursarii cu prioritate a acestor sume si ca respectivele sume nu mai 

titlu executor” Banca si Clientul sunt de acord ca prezentele 
sumele acordate de Banca in conditiile prevazute la 3.4.1. si 3.4.2. au valoarea juridic
n descoperit de cont (overdraft). 

pe cai legale sumele datorate, fara o avizare prealabila

Banca, prin prezenta, sa compenseze in orice moment orice suma
n orice Cont curent, Cont de Card de debit, Cont de economii si/sau Cont

n care sunt disponibile si/sau indiferent de scadenta sumelor din aceste
n acest sens un alt acord prealabil al Clientului, cu exceptia cazului in care prin Co

n care compensarea sumelor datorate va necesita schimbarea unei anumite valute 
de schimbare se va efectua la cursul de schimb practicat de Banca la acea data, in acest scop Banca

iune de schimb valutar care va fi necesara. 
ia în care în Conturile Clientului mentionate la pct.3.5.1. nu exista disponibil suficient pentru

ncii, Banca este autorizata sa debiteze oricare dintre Conturile
ar genera descoperit de cont neautorizat in conditiile sectiunii

tre Banca dupa efectuarea compensarii prin extrasul de cont. 

a unilateral raportul juridic de Cont curent/Cont de economii
rii Contractului specific, cu un preaviz de 15 zile calendaristice si numai daca achita integr
n baza respectivului Contract specific. In acest scop, Clientul va depune o solicitare scris

indice motivele pentru care doreste incetarea Contractului specific. Denun
nregistrarii acesteia exista in derulare produse/servicii bancare care necesit

n care Clientul poate relua procedura denuntarii doar dup
duselor/serviciilor bancare in derulare. 

Banca va putea denunta unilateral raportul juridic de Cont
a a fi necesara justificarea unei astfel de decizii, instiin

nchiderii Contului conform regulilor de la sectiunea 9.2. “Notificari”. 
rezilieze raportul juridic de Cont, Contractul specific fiind considerat desfiin

n intârziere si fara indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile, judiciare 
 

conditiile de functionare ale Contului impuse de Banca, preved
ncii, ori Clientul este suspectat de efectuarea unor operatiuni prin care 

a se limita la prevederi ce reglementeaza incidentele de plat
la ordin, cambii, cele din materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului

i/sau documente false ori refuza furnizarea catre Banca a informatiilor si/sau 
are indeplinirii de catre Banca a obligatiilor contractuale si/ ori legale 

(inclusiv in scopul aplicarii cerintelor FATCA si / sau CRS), instiintând Clientul intr-un termen rezonabil ulterior 
nchiderii Contului conform regulilor de la sectiunea 9.2. “Notificari”. 

soldul nu mai acopera costurile (taxele si/sau comisioanele) aferente

ncepând cu data avansarii lor si vor fi 
Clientul se obliga sa 

ca orice creditare a contului 
respectivele sume nu mai 

l sunt de acord ca prezentele CGB si extrasul 
valoarea juridica a unui 

a. 

a datorata Bancii cu 
i/sau Cont de depozit, 

a sumelor din aceste Conturi, fara a fi 
Contractul specific se 

n care compensarea sumelor datorate va necesita schimbarea unei anumite valute in alta, o astfel 
n acest scop Banca fiind 

disponibil suficient pentru 
ebiteze oricare dintre Conturile Clientului sau, 

iunii 3.4. “Overdraft 

 

Cont curent/Cont de economii,oricând pe durata 
integral sumele datorate 

depune o solicitare scrisa la oricare dintre 
ncetarea Contractului specific. Denuntare 

n derulare produse/servicii bancare care necesita 
rii doar dupa incetarea 

Cont Curent, oricând pe 
iintând Clientul intr-un 
 

considerat desfiintat de 
i prealabile, judiciare 

, prevederile legale în 
iuni prin care incalca 
ati majore cu cecuri, 

rii terorismului), ori a 
ori refuza furnizarea catre Banca a informatiilor si/sau 

are indeplinirii de catre Banca a obligatiilor contractuale si/ ori legale 
un termen rezonabil ulterior 

i/sau comisioanele) aferente acestuia si 
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daca nu exista o dispozitie derogatorie in 
c. in cazul Conturilor in stare “dormant” reglem
3.6.4. In toate cazurile in care initiativa i
data inchiderii Contului, Banca va inceta creditarea cu dobând
acea data soldul creditor al Contului sa fie transferat
in care Clientul nu instructeaza Banca, fondurile vor putea fi transferate de Banc
Clientului, fiind imputernicita de Client sa 
cursul de schimb al Bancii de la data execut
Banca nu va fi raspunzatoare in nicio situa
inchiderii conturilor sale, conform celor mai sus precizate.
3.6.5. Prevederi speciale aplicabile Conturilor “dormant”
 Daca pe parcursul unei perioade de timp
unitatile Bancii, pentru Contul curent sau Contul de economii nu s
de modificare cont  sau daca   in Contul curent sau Contul de economii activ, Clientul si/sau, dupa caz, tertii nu
a/au efectuat nicio miscare de debitare sau creditare a Contului,  Contul va deveni “dormant”.
 Nu sunt considerate operatiuni in cont, creditarea
contravaloarea comisioanelor/taxelor datorat
Banca va continua sa perceapa taxe si comisoane conturilor intrate 
creditor. De asemenea, Banca va continua s
fiecarui Cont, indiferent daca soldul Contului este debitor sau creditor.
Banca va putea decide oricând inchiderea contului declarat “dormant” cu sold zero sau debitor, f
prealabila sau ulterioara a clientului. 
 In urma aprobarii unei cereri  de modificare cont sau in urma  procesarii unei tranzactii de debitare sau creditare 
pe contul ”dormant”, acesta va fi reactivat automat 
cont/efectuarea tranzactiei, contul va ramane in stare ”a
in prezenta sectiune. Banca nu va anunta Clientul
contului .Dupa activarea Contului, Banca are dreptul s
eventuale sume datorata de Client si neachitat
Banca nu are obligatia de a pune la dispozi
starea dormant. 
3.6.6. Blocarea Conturilor. 
Banca este indreptatita sa blocheze Conturile 
a. in aplicarea clauzei 2.2.6; 
b. in cazul Clientilor care se regasesc in ipoteza reglementat
c. in cazul reglementat in clauza 4.9.8; 
d. in cazul in care intervine situatia reglementat
prin completarea formularului specific pus la dispozi
e. in situatia in care Clientul instiinteaza 
legal al Clientului. Conturile vor fi deblocate numai dup
Bancii noile documente de identitate pentru actualizarea datelor 
f. in orice alte cazuri prevazute de lege si/sau 
Pe durata blocarii Contului Curent: (i) se va calcula 
(ii) se va percepe comisionul de administrare a 
operatiuni de plata finalizate prin creditarea Contului curent; (iv) Banca nu va executa
efect debitarea Contului curent (acestea fiind considerate neprimite);
Pe durata blocarii celorlalte tipuri de Cont
economii): (i) Clientul nu va putea efectua opera
prevederi din Contractele specifice se vor aplica 

 

Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare 

Persoane Juridice/Entitati fara personalitate juridica 

Editia  05 Iunie 2019  .  

n Contractele specifice, fara notificare. 
” reglementate la sectiunea 3.6.5., fara notificare. 

inchiderii Contului apartine Bancii, exceptând Conturile “dormant”,
nceta creditarea cu dobânda a contului, urmând ca suma ca

fie transferata conform instructiunilor Clientului transmise 
Banca, fondurile vor putea fi transferate de Banca in orice alt Cont activ al 

 efectueze in acest scop, daca este cazul, schimburile valutare necesare, la 
ncii de la data executarii operatiunii de transfer. 

n nicio situatie pentru eventuale prejudicii pe care le-ar suferi Clientul ca
nchiderii conturilor sale, conform celor mai sus precizate. 
3.6.5. Prevederi speciale aplicabile Conturilor “dormant” 
Daca pe parcursul unei perioade de timp, stabilita de Banca si adusa la cunostinta Clientului prin afisare la 

unitatile Bancii, pentru Contul curent sau Contul de economii nu s-a inregistrat si aprobat  nicio cerere a Clientului 
de modificare cont  sau daca   in Contul curent sau Contul de economii activ, Clientul si/sau, dupa caz, tertii nu
a/au efectuat nicio miscare de debitare sau creditare a Contului,  Contul va deveni “dormant”. 

n cont, creditarea acestuia cu dobânzile platite de Banca si debitarea contului cu 
datorate de Client in legatura cu Contul. 
i comisoane conturilor intrate in starea “dormant” atâta timp cât

creditor. De asemenea, Banca va continua sa calculeze dobânda creditoare/debitoare in functie
soldul Contului este debitor sau creditor. 

nchiderea contului declarat “dormant” cu sold zero sau debitor, f

cereri  de modificare cont sau in urma  procesarii unei tranzactii de debitare sau creditare 
reactivat automat de catre Banca; dupa aprobarea cererii de modificare 

cont/efectuarea tranzactiei, contul va ramane in stare ”activ” si poate redeveni ”dormant” in conditiile mentionate 
a Clientul despre trecerea contului in stare “dormant” sau despre activarea 

activarea Contului, Banca are dreptul sa aplice dispozitiile pct.3.5. in scopul stingerii oric
i neachitata de acesta la scadenta. 

ia de a pune la dispozitia clientului extrasul de cont pe perioada in care contul se afl

Conturile Clientului in urmatoarele situatii: 

n ipoteza reglementata in clauza 3.6.3; 

ia reglementata in clauza 2.1.3 sau la solicitarea expresa a Clientului
prin completarea formularului specific pus la dispozitie de catre Banca; 

 Banca de pierderea/furtul actelor de identitate ale unicului
legal al Clientului. Conturile vor fi deblocate numai dupa ce unicul Reprezentant legal al Clientului va prezenta 

ncii noile documente de identitate pentru actualizarea datelor in sistem. 
i/sau in Contractele specifice; 

: (i) se va calcula si va inregistra dobânda creditoare sau, dup
(ii) se va percepe comisionul de administrare a Contului prevazut in Contractul specific; (iii) se vor 

finalizate prin creditarea Contului curent; (iv) Banca nu va executa ordinele de plat
efect debitarea Contului curent (acestea fiind considerate neprimite); 

rii celorlalte tipuri de Cont (incluzând, fara a se limita la, Conturilor de depozit 
nu va putea efectua operatiuni de retragere partiala sau totala a fondurilor;(ii) orice alte 

se vor aplica in conditiile stabilite in cuprinsul acestor contracte.

ncii, exceptând Conturile “dormant”, de la 
a contului, urmând ca suma care constituie la 

transmise in scris. In cazul 
n orice alt Cont activ al 

schimburile valutare necesare, la 

ar suferi Clientul ca urmare a 

ntului prin afisare la 
a inregistrat si aprobat  nicio cerere a Clientului 

de modificare cont  sau daca   in Contul curent sau Contul de economii activ, Clientul si/sau, dupa caz, tertii nu 
 

i debitarea contului cu 

n starea “dormant” atâta timp cât exista sold 
ie de caracteristicile 

nchiderea contului declarat “dormant” cu sold zero sau debitor, fara notificarea 

cereri  de modificare cont sau in urma  procesarii unei tranzactii de debitare sau creditare 
dupa aprobarea cererii de modificare 

ctiv” si poate redeveni ”dormant” in conditiile mentionate 
n stare “dormant” sau despre activarea 

n scopul stingerii oricarei 

n care contul se afla in 

a Clientului exprimata 

identitate ale unicului Reprezentant 
Clientului va prezenta 

nregistra dobânda creditoare sau, dupa caz debitoare; 
se vor inregistra orice 

ordinele de plata ce au ca 

Conturilor de depozit si Conturilor de 
fondurilor;(ii) orice alte 

acestor contracte. 
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Pe durata blocarii oricaror alte tipuri de Conturi se va proceda conform prevederilor din 
 
3.6.7. Termen de prescriptie 
In toate cazurile de inchidere a unui Cont, termenul 
reprezentat soldul creditor al respectivului Cont la data 
fost deja transferate de Banca, dupa caz, conform ordinului Clientului sau, 
orice alt Cont activ al Clientului, este termenul general de prescrip
inchise se vor pastra de catre Banca la dispozi
 
4. DISPOZITII PRIVIND OPERATIUNILE DE PLAT
4.1. Codul unic de identificare 
4.1.1. In vederea executarii de catre Banc
legatura cu un Cont de plati: 
a. când operatiunea de plata este initiata
beneficiarului platii sau, dupa caz, numarul acestui Cont pentru tarile care nu au adoptat
b. in cazul operatiunilor in valuta, suplimentar trebuie furnizat
beneficiarului platii sau, pentru tarile care nu au adoptat IBAN, 
prestator; in cazul in care Clientul furnizeaz
beneficiarului platii, cât si codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)
utiliza doar codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) 
c. când operatiunea de plata este initiata 
platitorului, dupa caz, numarul acestui Cont pentru tarile care nu au adoptat IBAN.
4.1.2. Banca nu are obligatia de a verifica numele titularului Contului indicat ca beneficiar 
nici numarul Contului beneficiarului, ca urmare, va efectua plata 
de plata. 
4.1.3. In cazul ordinelor de plata in valut
Banca de la un alt prestator de servicii de plat
IBAN, Banca poate efectua verificari suplimentare conforme cu procedurile interne (spre
numele titularului Contului beneficiar si num
instructiunea de plata ordonata de platitor.
4.1.4. La preluarea în sistemele informatice ale B
prezentate/transmise pe suport hârtie, Banca va proceda la validarea codurilor IBAN ale tuturor
mentionate in instructiunile de plata pe care le proceseaz
legala in vigoare. In plus, Banca poate valida codurile BIC ale prestatorilor de servicii
in instructiunile de plata transmise de clien
impusa de reglementarea legala in vigoare, pre
si codul BIC al prestatorului de servicii de plat
ambelor coduri (IBAN si BIC) in aceeasi tar
4.2 Autorizarea ordinelor de plata 
4.2.1. O operatiune de plata este considerat
autorizat consimtamântul pentru executarea opera
modalitati care pot fi, dupa caz, completate cu /modificate prin
a. in scris, pe suport hârtie, prin aplicarea semn
Contractul specific, conforma cu specimentul de semn
b. prin telefon, in conditiile Contractului specific
c. prin utilizarea elementelor de securitate (de tipul PIN, parole, 
Contractului specific, 
d. prin comunicarea datelor de identificare a Cardurilor solicitate de beneficiarii serviciilor de plat
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ror alte tipuri de Conturi se va proceda conform prevederilor din Contractele

nchidere a unui Cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care
reprezentat soldul creditor al respectivului Cont la data inchiderii acestuia, in cazul in care sumele

caz, conform ordinului Clientului sau, in lipsa unei astfel de instruc
termenul general de prescriptie. Sumele inregistrate in soldurile Conturilor 

la dispozitia Clientului, in conturi nepurtatoare de dobânda

IUNILE DE PLATA 

tre Banca a unui ordin de plata (inclusiv a operatiunilor de plat

a de Clientul platitor, acesta trebuie sa furnizeze codul IBAN
beneficiarului platii sau, dupa caz, numarul acestui Cont pentru tarile care nu au adoptat IBAN, 

, suplimentar trebuie furnizata denumirea prestatorului de servicii de
, pentru tarile care nu au adoptat IBAN, codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) al acestui 
care Clientul furnizeaza Bancii atât denumirea prestatorului de servicii de plat
i codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), cand este cazul, al acestui prestator, Banca va 

(Bank Identifier Code) in vederea transmiterii platii catre prestator.
 de Clientul Beneficiar, acesta trebuie sa furnizeze codul IBAN

rul acestui Cont pentru tarile care nu au adoptat IBAN. 
ia de a verifica numele titularului Contului indicat ca beneficiar in 

, ca urmare, va efectua plata in Contul astfel cum este identificat 

n valuta transmise catre Contul de plati al unui Client beneficiar
de la un alt prestator de servicii de plata, in situatiile in care Contul beneficiar nu este 

ri suplimentare conforme cu procedurile interne (spre ex. coresponden
i numarul Contului indicat in ordinul de plata), in scopul de a procesa corect 
titor. 

La preluarea în sistemele informatice ale Bancii a codurilor IBAN transmise în format electronic, dup
prezentate/transmise pe suport hârtie, Banca va proceda la validarea codurilor IBAN ale tuturor

pe care le proceseaza, utilizând metoda de validare impus
anca poate valida codurile BIC ale prestatorilor de servicii ale beneficiarilor men

transmise de clientii Bancii, cand codurile BIC sunt necesare, utilizând metoda de
n vigoare, precum si concordanta intre codul IBAN ce identific

i codul BIC al prestatorului de servicii de plata al beneficiarului indicat pe ordinul de plata, verificând localizarea 
ara si/sau la acelasi prestator de servicii de plata. 

este considerata autorizata daca Clientul platitor si-a exprimat prin
mântul pentru executarea operatiunii de plata in una din modalitatatile enumerate mai jos, 

caz, completate cu /modificate prin reglementarile din Contractele specifice
n scris, pe suport hârtie, prin aplicarea semnaturii Reprezentantului autorizat pe formularul de

cu specimentul de semnatura depus la Banca. 
Contractului specific, dupa parcurgerea procedurii speciale de identificare

c. prin utilizarea elementelor de securitate (de tipul PIN, parole, cod de autentificare/autorizare, etc.)

d. prin comunicarea datelor de identificare a Cardurilor solicitate de beneficiarii serviciilor de plat

Contractele specifice. 

putea solicita restituirea sumelor care au 
n care sumele respective nu au 

fel de instructiuni, in 
n soldurile Conturilor 
a. 

iunilor de plata cu numerar) in 

, acesta trebuie sa furnizeze codul IBAN al Contului 
 

de servicii de plata al 
codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) al acestui 

ncii atât denumirea prestatorului de servicii de plata al 
al acestui prestator, Banca va 

tre prestator. 
furnizeze codul IBAN al Contului 

n ordinul de plata si 
identificat in instructiunea 

Client beneficiar, primite de 
 identificat prin cod 

ex. corespondenta intre 
n scopul de a procesa corect 

ncii a codurilor IBAN transmise în format electronic, dupa caz, 
prezentate/transmise pe suport hârtie, Banca va proceda la validarea codurilor IBAN ale tuturor Conturilor 

, utilizând metoda de validare impusa de reglementarea 
ale beneficiarilor mentionate 
utilizând metoda de validare 

ntre codul IBAN ce identifica beneficiarul platii 
, verificând localizarea 

a exprimat prin Reprezentantul 
ile enumerate mai jos, 

Contractele specifice: 
pe formularul de plata/pe 

parcurgerea procedurii speciale de identificare a Clientului. 
cod de autentificare/autorizare, etc.) conform 

d. prin comunicarea datelor de identificare a Cardurilor solicitate de beneficiarii serviciilor de plata (in cazul 
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operatiunilor de plata fara card prezent) 
4.2.2. Clientul accepta ca Banca poate efectua 
acordul sau expres, pentru achitarea sumelor stabilite prin hotarâri judecatore
si/sau alte titluri executorii prevazute de lege, indifer
terte parti, pentru corectarea erorilor constatate la verificarea
comisioanelor/altor sume datorate/cuvenite B
dobânzilor si ratelor de credit scadente si/sau restante sau
de plata considerându-se autorizate de ca
4.3. Executarea ordinelor de plata 
4.3.1. Banca va executa ordinele de plat
instrumentelor de plata electronice sau de alt
prin intermediul beneficiarului platii, doar dac
a. ordinul de plata este completat cu toate elementele obligatorii impuse de lege 
si Banca); ordinul de plata pe suport hârtie 
concordanta cu specimenele de semnaturi aflate la Banc
b. in functie de tipul instrumentului de plat
operatiunea de plata furnizeaza toate informa
intermediul formularelor de plata acceptate de Banc
c. in cazul ordinelor de plata cu cod de bare, informa
corespunde cu cea inscrisa pe formularul de plat
inscrisa pe formular; 
d. disponibilitatile din Contul de plati sunt suficiente pentru a permite atât efectuarea respectivei pl
comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile astfel prestate;
e. Ordinele de plata ordonate nu contravin reglement
ordonate nu sunt implicate bunuri, persoane 
internationale de blocare a fondurilor, este respectat regulamentul valutar)
f. Clientul platitor sau beneficiarul platii nu se afl
a conturilor bancare/efectuare a platilor/ sanc
legatura cu acestea in scopul prevenirii s
eventuale fraude, etc 
g. Codul unic de identificare mentionat in cuprinsul ordinelor de plat
pct. 4.1. 
h. disponibilul din Contul de plati necesar execut
indisponibilizare a contului/blocare a fondurilor luat
existente intre parti, in temeiul unui titlu executoriu sau dispus
reprezentând, dar fara a se limita la: poprire, poprire asiguratorie, 
instituirea unor sanctiuni internationale obligatorii 
i. nu exista pentru Banca motive rezonabile de a se 
sursa, continutul, semnatura Reprezentantului autorizat, consim
j. in cazul in care Clientul are datorii scadente neachitate fa
indreptati Banca sa refuze executarea ordinului de plat
k. Clientul respecta cerintele pct.4.3.7.; 
l. Clientul PJ a prezentat documentele justificative pentru pl
4.3.2. In cazul in care sunt ordonate de Client 
creditor al Contului de plati sau maximul sumei oric
operatiunile de plata in limita soldului disponibil 
interne. 
4.3.3. Clientul isi asuma obligatia de a p
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nca poate efectua Operatiuni de plata din Conturile sale si fara 

acordul sau expres, pentru achitarea sumelor stabilite prin hotarâri judecatoresti sau arbitrale r
zute de lege, indiferent ca se cuvin bugetului de stat, bugetelor locale sau oric

i, pentru corectarea erorilor constatate la verificarea operatiunilor în cont, precum 
comisioanelor/altor sume datorate/cuvenite Bancii pentru operatiunile efectuate/in legatura cu acestea, a 

i/sau restante sau in orice alte cazuri prevazute de lege, aceste opera
atre Client, in sensul articolului precedent. 

Banca va executa ordinele de plata prezentate in unitatile Bancii, dupa caz, transmise prin intermediul
electronice sau de alta natura oferite de Banca in acest scop, de Clientul pl

ii, doar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 
este completat cu toate elementele obligatorii impuse de lege si are formatul

pe suport hârtie trebuie sa fie lizibil si semnat de Reprezentantul autorizat 
turi aflate la Banca. 

ie de tipul instrumentului de plata utilizat pentru transmiterea ordinului de plata, Clientul care
toate informatiile solicitate de Banca conform Contractului specific 

acceptate de Banca. 
cu cod de bare, informatia transpusa din codul de bare al ordinului de

pe formularul de plata; in cazul existentei unor neconcordante, va

sunt suficiente pentru a permite atât efectuarea respectivei pl
ncii pentru serviciile astfel prestate; 

ordonate nu contravin reglementarilor legale aplicabile (spre ex. in opera
ordonate nu sunt implicate bunuri, persoane si teritorii in legatura cu care sunt dispuse, in condi

ionale de blocare a fondurilor, este respectat regulamentul valutar) 
ii nu se afla inscrisi intr-o lista a persoanelor aflate sub interdic
ilor/ sanctiuni internationale de blocare a fondurilor/alte m

si combaterii spalarii banilor,finantarii actelor de terorism, prevenirii unor 

n cuprinsul ordinelor de plata este validat de Banca conform

necesar executarii ordinului de plata nu este afectat de o m
a fondurilor luata de Banca in baza unor dispozitii legale sau

n temeiul unui titlu executoriu sau dispusa de un organ având asemenea competen
a se limita la: poprire, poprire asiguratorie, executare silita, sechestru, sechestru asigur

ionale obligatorii in dreptul intern, aplicarii unei sanctiuni de ca
motive rezonabile de a se indoi de autenticitatea Ordinului de plata

tura Reprezentantului autorizat, consimtamântul pentru executare, etc. 
n care Clientul are datorii scadente neachitate fata de Banca, partile agreeaza ca aceast

ordinului de plata. 

l. Clientul PJ a prezentat documentele justificative pentru platile efectuate catre o persoana fizica
Client mai multe instructiuni de plata, a caror suma total

sau maximul sumei oricarui tip de overdraft acordat Clientului, Banca va executa 
n limita soldului disponibil si in ordinea prelucrarii instructiunilor de sistemele de procesare 

ia de a pastra in Contul de plati disponibilul necesar executarii 

 consimtamântul sau 
arbitrale ramase definitive 

de stat, bugetelor locale sau oricarei 
iunilor în cont, precum si pentru retinerea 

tura cu acestea, a 
zute de lege, aceste operatiuni 

caz, transmise prin intermediul 
Clientul platitor sau de/ori 

i are formatul agreat intre Client 
Reprezentantul autorizat in deplina 

, Clientul care initiaza 
specific si /sau prin 

din codul de bare al ordinului de plata 
e, va prevala informatia 

sunt suficiente pentru a permite atât efectuarea respectivei plati, cât si plata 

n operatiunile de plata 
conditiile legii, sanctiuni 

interdictie de utilizare 
a fondurilor/alte masuri legale in 

rii actelor de terorism, prevenirii unor 

conform prevederilor 

nu este afectat de o masura de 
ii legale sau a conventiilor 

asemenea competente, 
, sechestru, sechestru asigurator, 

atre Banca. 
a in ceea ce priveste 

ca aceasta situatie poate 

a. 
totala depaseste soldul 

, Banca va executa 
sistemele de procesare 

rii ordinului de plata 
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pâna la expirarea termenului de executare indicat de Banc
4.3.4. Limitele de cheltuieli/de tranzactionare impuse de Banc
daca exista, sunt cele stabilite in Contractele specifice
anumitor servicii prestate de Banca si/sau 
4.3.5. Tranzactiile cu numerar vor fi consemnate 
conformitate cu reglementarile legale aplicabile.
4.3.6. Pentru retrageri de numerar (in lei sau alte valute) care
va notifica Banca in avans. Limita de sum
teritoriale a Bancii. 
4.3.7. In executarea operatiunilor de plat
determinata conform standardelor, practicilor bancare, uzan
reglementari internationale aplicabile, care vor completa 
impreuna raporturile juridice carora li se aplic
transmitere a acestora, Clientul are obliga
concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare; 
de plata, neprezentarea documentelor justificative la cererea B
instrument de plata. 
In cazul in care sunt necesare, Banca va efectua verific
spalarii banilor si finantarii terorismului precum 
fondurilor, caz in care termenele de executare se prelungesc pân
4.3.8. Banca poate sa foloseasca sisteme de comunica
pentru executarea operatiunilor de plata ordonate 
4.3.9. Banca nu va fi responsabila fata
Operatiunilor de plata de o terta parte 
limitare, intermediari, banci coresponden
imprejurari anormale si neprevazute, in afara controlului persoanei care le invoc
putut fi evitate in pofida tuturor diligentelo
alte dispozitii legislative. 
4.3.10. In cazul sumelor transferate ca
mentionat in ordinul de plata este deschis 
operatiunea de plata prin creditarea Contului beneficiar cu echivalentul 
transferate, calculat la Cursul de cross-currency 
4.3.11. In cazul sumelor transferate din Contul de pl
ordinul de plata este deschis in alta moned
prin debitarea Contului platitorului cu echivalentul 
de cross-currency al Bancii, astfel cum este indicat de Banc
de Clientul platitor. 
4.3.12. In cazul in care ordinul de plata 
este revocat de platitor cu acceptul Clientului beneficiar, ulterior credit
beneficiar, in situatia in care suma transferat
Banca a efectuat conversia valutara conform prevederilor art. 4.3.10, Banca va
obiectul ordinului de plata revocat, in moneda indicat
diferente de curs valutar rezultate din conversia efectuat
suma transferata platitorului care a revocat ordinul de
de cross-currency al Bancii de la momentul
4.4. Termene de executare 
4.4.1. Banca va executa operatiunile de plat
a. pentru operatiunile de plata in lei: cel târziu pân
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la expirarea termenului de executare indicat de Banca pentru operatiunea de plata ordonat
ionare impuse de Banca pentru utilizarea unui anumit instrument de

Contractele specifice/ofertele acceptate de Client/aplicatiile informatice aferente 
i/sau in Listele specifice. 

iile cu numerar vor fi consemnate in formulare furnizate/acceptate de Banc
rile legale aplicabile. 

n lei sau alte valute) care depasesc o anumita limita stabilita
n avans. Limita de suma si durata preavizului vor fi cele afisate la sediul oric

iunilor de plata, Banca va actiona cu buna credinta si va depune diligen
conform standardelor, practicilor bancare, uzantelor internationale, regulilor uniforme 

ionale aplicabile, care vor completa in mod corespunzator prezentele CGB 
rora li se aplica. Pentru Operatiunile de plata initiate, indiferent de modalitatea de 

transmitere a acestora, Clientul are obligatia sa prezinte Bancii, la solicitarea acesteia, documente justificative 
n vigoare; in cazul Ordinelor de plata transmise prin intermediul instrumentelor 

justificative la cererea Bancii indreptateste Banca sa blocheze respectivul 

n care sunt necesare, Banca va efectua verificari suplimentare impuse de legislatia privind
rii terorismului precum si de legislatia privind sanctiunile internationale

e de executare se prelungesc pâna la finalizarea verificarilor impuse de lege.
sisteme de comunicatii, de decontare sau de plati sau serviciile unei

ordonate in Conturile de plati. 
ta de Client pentru nicio intârziere sau deficienta generat

parte in indeplinirea atributiilor acesteia in relatia cu Banca
nci corespondente, agenti, etc), chiar daca intârzierea sau deficien

n afara controlului persoanei care le invoca si ale caror consecin
elor in acest sens sau in cazul in care terta parte este obligat

atre Contul de plati al unui Client beneficiar, daca
este deschis in alta moneda decât cea a sumei transferate, Banca

prin creditarea Contului beneficiar cu echivalentul in moneda acestui
currency al Bancii de la momentul creditarii Contului. 

transferate din Contul de plati al unui Client platitor, daca Contul pl
moneda decât cea a sumei transferate, Banca va executa opera

titorului cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei transferate, calculat la 
ncii, astfel cum este indicat de Banca la momentul primirii instructiunii de plat

 prin care se transfera sume catre Contul de plati al unui 
titor cu acceptul Clientului beneficiar, ulterior creditarii de catre Banca a

ransferata era exprimata intr-o alta moneda decât cea a Contului beneficiar 
conform prevederilor art. 4.3.10, Banca va efectua restituirea sumei ce face 
n moneda indicata in ordinul de plata, Clientul platitor suportând eventualele 

e de curs valutar rezultate din conversia efectuata intre suma creditata in Contul Clientului beneficiar 
titorului care a revocat ordinul de plata; in aceasta situatie, conversia va fi efectuat

ncii de la momentul debitarii Contului Clientului beneficiar. 

iunile de plata cu respectarea urmatoarelor termene: 
: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dup

ordonata. 
pentru utilizarea unui anumit instrument de plata, 

informatice aferente 

n formulare furnizate/acceptate de Banca si executate in 

a de Banca, Clientul 
ate la sediul oricarei unitati 

i va depune diligenta rezonabila, 
uniforme si oricaror 

CGB si vor reglementa 
iate, indiferent de modalitatea de 

la solicitarea acesteia, documente justificative in 
transmise prin intermediul instrumentelor 

blocheze respectivul 

ia privind prevenirea 
ionale de blocare a 

impuse de lege. 
i sau serviciile unei terte parti 

a generata in executarea 
ia cu Banca (incluzând, fara 

deficienta nu intervin in 
ror consecinte nu ar fi 

a parte este obligata sa respecte 

a Contul beneficiar 
decât cea a sumei transferate, Banca va executa 

n moneda acestui Cont al sumei 

Contul platitor mentionat in 
operatiunea de plata 

al sumei transferate, calculat la Cursul 
iunii de plata si acceptat 

al unui Client beneficiar 
a contului Clientului 

cea a Contului beneficiar si 
efectua restituirea sumei ce face 

suportând eventualele 
Contul Clientului beneficiar si 
versia va fi efectuata la Cursul 

toare dupa ziua primirii 
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ordinului de plata; 
b. pentru operatiunile de plata denominate 
Europene sau al Spatiului economic Europe
membru: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucr
c. pentru alte operatiuni de plata in valut
primirii ordinului de plata; 
Pentru operatiunile de plata prevazute la lit.a) 
contului prestatorului de servicii de plata al Beneficiarului pl
Pentru operatiunile de plata prevazute la lit.c), opera
momentul la care Banca transfera banii c
intermediul bancilor corespondente si/sau prin Sistemele de decontare externe.
4.4.2. In calculul acestor termene nu se vor lua 
altor state, precum nici zilele stabilite ca neluc
de decontare externe, in cazul operatiunilor de plat
4.4.3. Data efectiva este data de la care Banca va calcula dobânda generat
plata. 
4.4.4. Banca nu are obligatia sa crediteze un 
exceptia cazurilor in care a agreat altfel cu Clientul 
In cazul operatiunilor de plata in valuta, Banca va credita Contul 
(i) pentru operatiuni interbancare, in funct
in urmatoarea zi lucratoare, urmând a se 
contul Bancii; 
(ii) pentru operatiuni intrabancare in ziua execut
4.4.5. Operatiunile de depunere numerar 
dupa caz: 
(i) in sistem online (când sumele ce fac obiectul opera
Contul de plati imediat dupa finalizarea opera
(ii) in conditiile Contractelor specifice. 
4.4.6. Daca operatiunile de plata ce au ca efect creditarea/debitarea unui Cont de pl
zile nelucratoare se vor considera primite 
4.4.7. Depunerile si retragerile de numerar ordonate 
operatiuni de plata se vor executa dupa caz: (i) pân
afisat la sediul unitati si/sau pe pagina de Internet 
specific. 
4.4.8.  Banca poate executa anumite operatiuni de plata
prevazut la art.4.4.1,  caz in care Clientul poate datora Bancii
urgenta/procesare same day value. 
4.4.9. Ora limita pentru receptionarea Ordinelor de plat
cod de bare este sfârsitul programului de lucru al unit
declarate ca sarbatori legale in România, Banca 
la dispozitia clientilor prin afisare la unitat
4.5. Refuzul executarii ordinelor de plata 
4.5.1. In cazul in care Banca refuza executarea unui 
datorata unor masuri impuse de legislatia relevant
Clientului, in modalitati specifice fiecarui produs/serviciu, refuzul 
cuprinsul termenelor de executare specificate la sec
situatia in care refuzul executarii ordinului de plat
4.5.2. (i) Refuzul va fi pus la dispozitia Clientului la unit
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denominate in euro sau in alta moneda oficiala a unui stat membru al
iului economic European, când prestatorul de servicii de plata al beneficiarului este 

toarei zile lucratoare dupa ziua primirii ordinului de plat
n valuta: cel târziu pâna la sfârsitul celei de-a treia zile lucr

zute la lit.a) si b), operatiunea de plata se considera executat
al Beneficiarului platii cu suma operatiunii de plata. 

zute la lit.c), operatiunea de plata se considera executata
banii catre contul prestatorului de servicii de plata al Beneficiarului pl
i/sau prin Sistemele de decontare externe. 

n calculul acestor termene nu se vor lua in considerare zilele nelucratoare si sarbatorile legale
altor state, precum nici zilele stabilite ca nelucratoare de Bancile intermediare corespondente 

iunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora. 
este data de la care Banca va calcula dobânda generata de executarea une

crediteze un Cont de plati inainte de a fi primit plata finala corespunz
n care a agreat altfel cu Clientul in cuprinsul Contractului specific. 

, Banca va credita Contul Clientului beneficiar dupa caz:
tie de ora limita, dupa caz, in ziua in care a fost creditat contul

toare, urmând a se inregistra in Cont operatiunea cu Data efectiva la 

n ziua executarii instructiunii de plata 
iunile de depunere numerar si retragere numerar efectuate la ghiseul Bancii sunt executate de

(când sumele ce fac obiectul operatiunii sunt disponibile, respectiv nu mai sunt
finalizarea operatiunii) 

ce au ca efect creditarea/debitarea unui Cont de plati sunt ordonate
toare se vor considera primite si se vor evidentia in soldul Contului in prima zi lucratoare

i retragerile de numerar ordonate in zilele lucratoare la ghiseul Bancii pâna 
caz: (i) pâna la sfârsitul programului de lucru al unitatii teritoriale a B

i/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro; (ii) in termenul limita agreat 

operatiuni de plata inainte de implinirea termenului maxim de executare 
caz in care Clientul poate datora Bancii taxa suplimentara pentru reg

Ordinelor de plata (in lei sau in valuta) prezentate pe suport hârtie
itul programului de lucru al unitatii teritoriale a Bancii. In zilele lucratoa

n România, Banca isi rezerva dreptul de a stabili alte Ore limita, pe care
atile bancii si/ sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro.
 

executarea unui ordin de plata si când imposibilitatea execut
ia relevanta si nu exista o interdictie legala de instiintare,
rui produs/serviciu, refuzul si, daca este posibil, motivele refuzului, 

cuprinsul termenelor de executare specificate la sectiunea 4.4, putând percepe un pret pentru aceast
rii ordinului de plata este justificat in mod obiectiv. 

ia Clientului la unitatile bancii, la cerere (pentru ordinele de

a unui stat membru al Uniunii 
beneficiarului este intr-un stat 

primirii ordinului de plata; 
a treia zile lucratoare dupa ziua 

executata la data creditarii 

a de catre Banca la 
Beneficiarului platii prin 

torile legale nationale ale 
 si/sau de Sistemele 
 

de executarea unei operatiuni de 

corespunzatoare, cu 

caz: 
n care a fost creditat contul Bancii sau 

 care a fost creditat 

ncii sunt executate de Banca 

iunii sunt disponibile, respectiv nu mai sunt disponibile in 

i sunt ordonate Bancii in 
toare urmatoare. 
la Ora limita pentru 

ii teritoriale a Bancii, 
agreat in Contractul 

inainte de implinirea termenului maxim de executare 
taxa suplimentara pentru regim de 

) prezentate pe suport hârtie sau cu 
toare dinaintea zilelor 

, pe care le va pune 
i/ sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro. 

i când imposibilitatea executarii nu este 
are, Banca va notifica 
motivele refuzului, in 

pentru aceasta informare, in 

, la cerere (pentru ordinele de plata pe suport 
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hârtie si serviciile de tip “Debitare Direct
“Card de credit”) 
4.5.2. (ii) Refuzul va fi transmis Clientului 
limita la: 
a. prin intermediul instrumentelor de plata
b. prin intermediul dispozitivelor specifice (terminale) care fac posibila transmiterea 
operatiunilor de plata (precum Bancomat, EPOS, etc)
c. prin intermediul operatorului serviciului de tip phone
transmis prin intermediul acestuia. 
d. in oricare dintre modalitatile alese de Banc
4.6. Revocarea ordinelor de plata 
4.6.1. O operatiune de plata autorizata
corespunzatoare mentionate la pct.4.2., devine irevocabil
indirect, de catre sau prin intermediul Beneficiarului pl
platitorului. 
4.6.2. Clientul isi poate retrage consimtamântul exprimat 
_ instructiunea de plata este interbancara 
_ Banca nu a garantat efectuarea platii conform instruc
_ Banca nu a confirmat plata catre beneficiarul pl
si in urmatoarele conditii: 
(i) inainte ca operatiunea de plata sa devin
(ii) dupa ce operatiunea de plata a devenit irevocabil
plata taxelor aferente serviciului. 
4.6.3. In cazul prevazut la pct.4.6.2.(ii), precum 
consimtamântului exprimat pentru o anumit
poate garanta revocarea cu succes a ordinului de plat
a. instructiunea de plata a fost deja transmis
operatiunilor de plata interbancare; 
b. suma tranzactiei a fost deja creditata in Contul beneficiarului pl
In aceste cazuri Banca va transmite catre beneficiarul pl
acestuia, solicitarea Clientului platitor de restituire a sumelor ce fac obiectul opera
Restituirea sumelor se va putea realiza numai cu acordul beneficiarului pl
4.6.4. Orice cost ocazional sau prejudiciu sufe
de plata, va fi suportat de Client si debitat automat de Banc
formalitati prealabile. 
4.7. Dispozitii referitoare la pret, rata dobânzi
4.7.1.(i) Când prestatorul de servicii de plat
Europene (UE)/ al Spatiului Economic European (SEE), opera
instructeaza cu optiunea de comisionare SHA. 
In cazul in care Clientul indica expres, pe propria r
intelegând sa suporte toate costurile aferente transfer
poate accepta sa execute plata, cu exceptia platilor in euro, cand operatiunea de plata se va considera intotdeauna 
instructata cu optiunea de comisionare SHA si procesata in mod corespunzator
Clientul nu poate utiliza optiunea de tip BEN pentru aceste tipuri de pl
receptioneaza Ordine de plata instructate cu op
SHA. 
4.7.1.(ii) Pentru platile in valuta diferita 
Clientul poate opta pentru aplicarea orica
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i serviciile de tip “Debitare Directa Intrabancara”, “Debitare Directa Interbancara”, “Transfer programat”, 

Refuzul va fi transmis Clientului in modalitati specifice fiecarui produs/serviciu, precum, dar

a (spre ex. Internet-banking, mobile-banking) 
b. prin intermediul dispozitivelor specifice (terminale) care fac posibila transmiterea 

(precum Bancomat, EPOS, etc) 
c. prin intermediul operatorului serviciului de tip phone-banking oferit de Banca, când ordinul de plat

ile alese de Banca dintre cele prevazute la pct.9.2. “Notificari” 

a de Clientul Platitor, prin exprimarea consimtamântului 
devine irevocabila dupa ce ordinul de plata, transmis direct de Pl

tre sau prin intermediul Beneficiarului platii, a fost primit de catre Prestatorul de servicii de plat

mântul exprimat pentru o anumita operatiune de plata,
 si nu a fost executata inca 

ii conform instructiunii 
tre beneficiarul platii sau catre o terta parte, 

devina irevocabila, fara costuri. 
a devenit irevocabila, dar inaintea executarii acesteia (conform

zut la pct.4.6.2.(ii), precum si in cazul in care Clientul notifica 
entru o anumita operatiune de plata dupa momentul executarii acesteia, Banca

poate garanta revocarea cu succes a ordinului de plata daca: 
a fost deja transmisa catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului

n Contul beneficiarului platii in cazul operatiunilor de plat
tre beneficiarul platii, prin intermediul Prestatorului de servicii de

de restituire a sumelor ce fac obiectul operatiunii de plata.
Restituirea sumelor se va putea realiza numai cu acordul beneficiarului platii. 

Orice cost ocazional sau prejudiciu suferit de Banca, ce decurge din revocarea sau modificarea
i debitat automat de Banca din oricare Cont al acestuia, far

, rata dobânzii si cursul de schimb. Optiuni de comisionare aplicabile pl
Când prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii se afla într-un Stat Membru al Uniunii

iului Economic European (SEE), operatiunile de plata in monedele Statelor Membre se
iunea de comisionare SHA.  

expres, pe propria raspundere, optiunea de comisionare OUR pentru astfel de pl
suporte toate costurile aferente transferarii intregii sume ce face obiectul instructiunii de plat

, cu exceptia platilor in euro, cand operatiunea de plata se va considera intotdeauna 
instructata cu optiunea de comisionare SHA si procesata in mod corespunzator.  

iunea de tip BEN pentru aceste tipuri de plati, ca urmare, in situa
instructate cu optiunea BEN, Banca va procesa plata cu optiunea de comisionare 

 de Lei care nu se incadreaza in categoria mentionat
areia dintre optiunile de comisionare: SHA, OUR, BEN.

“Transfer programat”, 

rui produs/serviciu, precum, dar fara a se 

b. prin intermediul dispozitivelor specifice (terminale) care fac posibila transmiterea si/sau autorizarea 

, când ordinul de plata este 

mântului in modalitatile 
transmis direct de Platitor sau 

Prestatorul de servicii de plata al 

, doar daca: 

rii acesteia (conform pct.4.4.1.), cu 

 Bancii retragerea 
rii acesteia, Banca nu 

al beneficiarului platii in cazul 

iunilor de plata intrabancare; 
de servicii de plata al 

. 

, ce decurge din revocarea sau modificarea unui ordin 
ra indeplinirea altor 

aplicabile platilor 
un Stat Membru al Uniunii 

monedele Statelor Membre se 

iunea de comisionare OUR pentru astfel de plati, 
iunii de plata, Banca 

, cu exceptia platilor in euro, cand operatiunea de plata se va considera intotdeauna 

n situatia in care Banca 
iunea de comisionare 

ionata la pct.4.7.1.(i), 
iunile de comisionare: SHA, OUR, BEN. 
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4.7.2. Optiunea de comisionare aplicabil
externe. 
4.7.3. Pentru serviciile de plata prestate /Conturile de pl
Bancii un pret sub forma de taxe, comisioane, speze 
4.7.4. In cazul in care Clientul este Beneficiarul pl
de Client Bancii pentru executarea acestei opera
4.7.5. Pentru operatiunile de plata efectuate prin 
aplica cursul de schimb de referinta asa cum acesta este indicat 
4.7.6. In cazul operatiunilor de plata care implic
prin Contul curent, se va utiliza cursul de schimb practicat de Banca la momentul executarii sau,
negociat cu Clientul; cursul de schimb practicat de Banc
teritoriale a bancii si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro, prin afi
banking sau prin intermediul operatorului B
4.7.7. Pentru perceperea comisioanelor care implic
Banca Nationala a României pentru data comision
4.7.8. Partile convin ca modificarile privind rata dobânzii de referin
prevazute in Contractul specific privind serviciile de plat
4.8. Dispozitii privind comunicarea informa
4.8.1. Dupa ce suma operatiunii de plata
Clientului beneficiar al platii, informatiile privind opera
unitatile Bancii, contra cost si/sau in cuprinsul extrasului de cont.
4.8.2. Banca va putea comunica informa
produs/serviciu, in una din urmatoarele modalit
a. in cazul serviciilor de tip “Internet-banking
generarea unei confirmari electronice; 
b. in cazul serviciului de tip “Phone-banking”: prin mesaj vocal comunicat de operatorii serviciului 
Contractului specific, sau prin mesaj vocal comunicat de operatorul automat 
acestui serviciu, sau prin document specific remis personal, la sediul
c. in cazul Cardurilor (de debit/de credit): prin afi
catre dispozitivele electronice prin intermediul c
cerere, prin mesaj vocal comunicat de catre operatorii serviciului de tip “Phonebanking”;
d. in cazul serviciului de tip “Mobile-banking”: prin SMS
Contractul specific. 
e. in cazul Operatiunilor de plata initiate pe suport hârtie, precum 
programate”, “Debitare Directa Intrabancar
teritoriale ale Bancii; 
f. in cazul serviciului de tip “Home-banking” prin extrasul intermediar ob
specific. In extrasul de cont intermediar 
constatata în legatura cu operatiunile efectuate 
4.8.3. Eliberarea de catre Banca a unui exemplar original al unui ordin de plat
receptionarii acestuia de la Client nu are valoare de confirmare a execut
primirea (receptionarea) ordinului de plat
efectuate prin serviciile de tip electronic-banking (exceptând serviciul de tip Internetbanking)
“Phone-banking” se va face numai la solicitarea expres
4.8.4. Pentru evidenta operatiunilor de debitare/creditare 
In extrasul de cont sunt evidentiate operat
“dormant”.(reglementata la pct.3.6.5), precum 
în legatura cu operatiunile efectuate in Cont; 
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iunea de comisionare aplicabila platilor in Lei este SHA, atât pentru cele nationale, cât 

prestate /Conturile de plati deschise si mentinute Clientului, acesta
de taxe, comisioane, speze si/sau orice alte costuri in conditiile pct.2.3.1(i) 

n care Clientul este Beneficiarul platii, Banca poate percepe din suma transferat
ncii pentru executarea acestei operatiuni de plata. 

efectuate prin card si care implica si efectuarea unui schimb valutar,
a cum acesta este indicat in Contractul specific privind serviciul de plat
care implica un schimb valutar si a schimburilor valutare efectuate

, se va utiliza cursul de schimb practicat de Banca la momentul executarii sau,
negociat cu Clientul; cursul de schimb practicat de Banca este comunicat Clientului prin afisare la se

i/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro, prin afisare in aplicatia specifica de Internet
banking sau prin intermediul operatorului Bancii (in cazul serviciului de tip phone-banking). 

oanelor care implica un schimb valutar, se va aplica cursul de schimb
a României pentru data comisionarii, daca nu s-a agreat altfel in Contractul specific

rile privind rata dobânzii de referinta si cele privind cursul de schimb de
privind serviciile de plata, sa se aplice imediat si fara nicio notificare prealabil

ii privind comunicarea informatiilor privind operatiunile de plata 
a este debitata din Contul Clientului platitor, dupa caz, creditat

iile privind operatiunea vor fi puse la dispozitia Clientului
n cuprinsul extrasului de cont. 

Banca va putea comunica informatii privind executarea operatiunii de plata in functie de specificul
toarele modalitati: 

banking”: prin postarea in aplicatia specifica a unor mesaje text

banking”: prin mesaj vocal comunicat de operatorii serviciului 
saj vocal comunicat de operatorul automat in cazul functionalit

acestui serviciu, sau prin document specific remis personal, la sediul agentiilor Bancii; 
(de debit/de credit): prin afisare mesaje text si/sau generare chitante pe format

tre dispozitivele electronice prin intermediul carora este utilizat cardul (ex. Bancomat, EPOS, Imprinter) 
tre operatorii serviciului de tip “Phonebanking”; 

banking”: prin SMS-mesaj text transmis la numerele de telefon

iate pe suport hârtie, precum si in cazul serviciilor de tip “Transferuri
Intrabancara”, “Debitare Directa Interbancara”: pe suport hârtie, 

banking” prin extrasul intermediar obtinut de Client conform
n extrasul de cont intermediar se vor evidentia si corectiile efectuate de Banca pentru orice eroare 

iunile efectuate in Cont. 
a unui exemplar original al unui ordin de plata pe suport hârtie la

tuia de la Client nu are valoare de confirmare a executarii platii de catre Banc
ionarea) ordinului de plata pe suport hârtie. Printarea Ordinelor de plata aferente tranzac

banking (exceptând serviciul de tip Internetbanking) sau prin serviciul de tip 
banking” se va face numai la solicitarea expresa a Clientului adresata la orice unitate teritorial

iunilor de debitare/creditare a unui Cont de plati Banca poate emite
tiunile efectuate in Cont in perioada in care acesta nu 

la pct.3.6.5), precum si orice corectie efectuata de Banca pentru orice eroare constatat
n Cont; in cazul in care Clientul solicita extras de cont 

ionale, cât si pentru cele 

inute Clientului, acesta datoreaza 
.3.1(i) -2.3.1(ii). 

ii, Banca poate percepe din suma transferata costurile datorate 

i efectuarea unui schimb valutar, se vor 
serviciul de plata. 

mburilor valutare efectuate de Client 
, se va utiliza cursul de schimb practicat de Banca la momentul executarii sau, când e cazul, cel 

are la sediul unitatii 
ia specifica de Internet-

un schimb valutar, se va aplica cursul de schimb publicat de 
specific. 

i cele privind cursul de schimb de referinta 
notificare prealabila. 

caz, creditata in Contul 
ia Clientului la cerere, in 

ie de specificul fiecarui 

a unor mesaje text sau prin 

banking”: prin mesaj vocal comunicat de operatorii serviciului in conditiile 
ionalitatii automate a 

e pe format hârtie de 
EPOS, Imprinter) si, la 

mesaj text transmis la numerele de telefon indicate in 

n cazul serviciilor de tip “Transferuri 
”: pe suport hârtie, in unitatile 

inut de Client conform Contractului 
pentru orice eroare 

pe suport hârtie la momentul 
tre Banca,ci confirma doar 

aferente tranzactiilor 
sau prin serviciul de tip 

la orice unitate teritoriala a Bancii. 
i Banca poate emite extrase de cont. 

acesta nu inregistreaza starea 
pentru orice eroare constatata 

extras de cont si pentru conturile 
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“dormant’, in extras se vor evidentia dobânzile debitoare/
calculate de Banca. Banca pune la dispozi
disponibile in unitatile Bancii, sau extrase
Multicash si Raiffeisen Online. Pentru serviciul de furnizare extrase de cont zilnice, pe suport hârtie, disponibile 
unitatile Bancii, se aplica comisioanele prev
Internet www.raiffeisen.ro, valabile la data prest
altor servicii in legatura cu extrasele de cont, Banca
afisate la sediile Bancii si/sau pe pagina de
4.8.5. Extrasul de cont va fi pus la dispozi
specifice, Clientul acceptând ca informatiile inserate de Banc
identificarea operatiunilor de plata, nefiind necesar
dispozitia Clientului in unitatile Bancii vor fi remise de Banca 
semnatura de primire a acestora facând dovada ridic
4.8.6. Clientul accepta prin prezenta ca
proceduri legale, sau in alte scopuri, atât asupr
când contin o eroare clara, probata cu un document scris având dat
4.9. Dispozitii referitoare la cerinte de securitate
4.9.1. Instructiunile de plata date Bancii vor fi exec
consecintele rezultate din neintelegeri sau erori generate de acesta.
4.9.2. Clientul are cunostinta ca operatiunile de plat
spalarii banilor si prevenirea si combaterea finan
Conturi de plati care pot ridica suspiciuni vor fi ordonate de 
in astfel de situatii Banca fiind obligata sa
in nicio situatie, la acordarea de desp
Clientului/altor persoane. 
4.9.3. Clientul va raspunde fata de Banc
cunostinta Bancii a vreunei restrictii sau limit
4.9.4. În cazul în care Clientul prezinta B
potential fraudulos dupa libera apreciere a B
afecta finalitatea decontarii, acestea vor intra sub inciden
vigoare, Banca rezervându-si dreptul de a nu executa ordinul 
raspunzatoare pentru prejudiciile produse 
4.9.5. Clientul este obligat sa respecte cerin
de plata si/sau instrumentele de plata. 
4.9.6. Clientul are obligatia sa notifice Banca imediat ce are cuno
instrumentului de plata sau despre orice alt
comunicare identificate in Contractul specific
dispozitia acestuia mijloacele de a dovedi, timp de 18 luni de la notific
notificare. 
4.9.7. Banca are dreptul sa blocheze utilizarea instrumentului de plat
convenite in Contractul specific. 
4.9.8. In situatia in care exista suspiciuni cu pri
serviciilor de tip “electronic banking” (precum cardul/internet
putea suspenda pentru o durata determinat
intereselor Clientului, Banca va putea bloca accesul Clientului la Cont prin
si orice operatiuni de plata derulate prin intermediul acestor
indepartarea oricarei suspiciuni, notificând Clientului
sau in oricare dintre modalitatile alese de
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ia dobânzile debitoare/ creditoare si comisioanele si taxele datorate d
. Banca pune la dispozitia Clientului in mod gratuit, lunar, extrase de cont pe suport hârtie, 

ncii, sau extrase de cont zilnice, disponibile in format electronic, 
serviciul de furnizare extrase de cont zilnice, pe suport hârtie, disponibile 

comisioanele prevazute in Listele specifice afisate la sediile Bancii si/sau pe pagina de 
abile la data prestarii serviciului. Pentru pastrarea, comunicarea, prestarea oric

tura cu extrasele de cont, Banca poate percepe un comision stabilit conform 
i/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro, valabil la data prestarii serviciului.
va fi pus la dispozitia Clientului in modalitatile si cu frecventele prevazute 

iile inserate de Banca in cuprinsul extrasului de cont sunt suficiente pentru 
, nefiind necesara alocarea unei referinte specifice. Extrasele de cont puse la 

ncii vor fi remise de Banca Reprezentantilor autorizati sau Delega
când dovada ridicarii extraselor de cont. 

a extrasele de cont fac dovada concludenta si corect
n alte scopuri, atât asupra continutului lor, cât si a obligatiilor Clientului, cu excep

cu un document scris având data certa. 
e de securitate 

ncii vor fi executate pe contul si pe riscul Clientului, care va suporta
elegeri sau erori generate de acesta. 

iunile de plata intra sub incidenta prevederilor legii privind
i combaterea finantarii actelor de terorism, iar orice astfel de opera

care pot ridica suspiciuni vor fi ordonate de Client pe riscul sau si sub deplina sa responsabilitate, 
a ia toate masurile impuse de legislatia aplicabila fara 

ie, la acordarea de despagubiri daca prin masurile impuse s-ar aduce prejudicii de orice fel 

de Banca pentru orice pierdere suferita de aceasta, ca urmare a
ii sau limitari privind Clientul/Contul. 

Bancii ordine de plata, bilete la ordin, cecuri, cambii, etc. false sau
libera apreciere a Bancii, producând riscuri de plata, inclusiv acele instrumente
rii, acestea vor intra sub incidenta sanctiunilor legale prevazute de actele

i dreptul de a nu executa ordinul Clientului în aceste situatii, far
spunzatoare pentru prejudiciile produse Clientului din aceasta cauza. 

respecte cerintele de securitate mentionate in Contractul specific 

notifice Banca imediat ce are cunostinta de pierderea, furtul, folosirea f
sau despre orice alta utilizare neautorizata a acestuia, prin intermediul

Contractul specific, ce sunt operationale 24/7. La cererea Clientului, Banca va pune la 
ia acestuia mijloacele de a dovedi, timp de 18 luni de la notificare, faptul ca a fost efectuat

blocheze utilizarea instrumentului de plata in cazurile si cu respectarea

suspiciuni cu privire la folosirea neautorizata, de catre Client sau o ter
serviciilor de tip “electronic banking” (precum cardul/internet-banking/home-banking/mobilebanking),

determinata de timp, accesul Clientului la aceste servicii. Ca ma
intereselor Clientului, Banca va putea bloca accesul Clientului la Cont prin orice canal/instrument de plat

derulate prin intermediul acestor servicii, fara acceptul prealabil al 
rei suspiciuni, notificând Clientului masura luata, in modalitatea prevazuta in 

ile alese de Banca dintre cele prevazute la sectiunea 9.2. “Notific

i taxele datorate de Client si 
n mod gratuit, lunar, extrase de cont pe suport hârtie, 

n format electronic, in cadrul serviciilor 
serviciul de furnizare extrase de cont zilnice, pe suport hârtie, disponibile in 

i/sau pe pagina de 
strarea, comunicarea, prestarea oricaror 

poate percepe un comision stabilit conform Listelor specifice 
rii serviciului. 

ele prevazute in Contractele 
sunt suficiente pentru 

Extrasele de cont puse la 
elegatilor Clientului, 

i corecta in cadrul unor 
iilor Clientului, cu exceptia cazului 

i pe riscul Clientului, care va suporta 

a prevederilor legii privind sanctionarea 
operatiuni efectuate in 

i sub deplina sa responsabilitate, 
 a putea fi obligata, 

ar aduce prejudicii de orice fel 

de aceasta, ca urmare a neaducerii la 

ii, etc. false sau având 
, inclusiv acele instrumente care pot 

zute de actele normative în 
ra a putea fi tinuta 

Contractul specific privind operatiunile 

de pierderea, furtul, folosirea fara drept a 
a acestuia, prin intermediul mijloacelor de 

Clientului, Banca va pune la 
a fost efectuata o astfel de 

i cu respectarea procedurilor 

tre Client sau o terta parte, a 
banking/mobilebanking), Banca va 

asura de protectie a 
orice canal/instrument de plata, precum 
acceptul prealabil al Clientului, pâna la 

n Contractul specific 
.2. “Notificari”, când 
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Contractul specific nu reglementeaza modalitatea de notificare. 
raspunzatoare pentru neefectuarea si/sau blocarea tranzac
4.9.9. In cazul in care Banca constata ca un Cont al unui Client a fost cre
Clienti/alte surse, ca urmare a desfasura
nelegale, Banca va avea dreptul, fara insa
platii cu sumele provenind din activitatile presupuse a fi nelegale cu care acesta a
raspunzatoare in nicio situatie pentru eventualele prejudicii pe care
4.10. Operatiuni de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorect. R
4.10.1. Clientul platitor suporta pierderile legate de orice opera
unui instrument de plata pierdut sau furat, ori 
securitate personalizate, ori din folosirea f
acoperirea pierderilor este integrala si in cazul 
grava, obligatiile ce ii revin cu privire la instrumentul de plat
fraudulos. 
4.10.2. Clientul ramâne in continuare r
inclusiv in cazul in care el insusi a actionat 
4.10.3. Banca raspunde daca sunt indeplinite cumulativ urm
a. in cazul operatiunilor de plata neautorizate de 
plata in conditiile clauzelor 4.10.1-4.10.2 
Banca; 
b. daca sumele de bani nu au ajuns la Prestatorul de servicii al beneficiarului pl
neexecutate sau executate incorect de catre Banc
4.10.4. Banca corecteaza o operatiune de plat
data emiterii extrasului de cont (fara justificare), dar nu mai târziu de 13 (treisprezece
contului (in acest caz fiind necesara si indicarea motivului care a dus la notificarea B
zile), faptul ca a constatat o operatiune de plat
4.10.5. Banca este exonerata de raspundere pentru acele opera
procesate din cauze precum: lipsa de disponibil 
operatiunilor, nerespectarea conditiilor privind ordinele de plat
imposibilitatea citirii informatiilor completate 
organelor jurisdictionale, lipsa document
impun prezentarea unor astfel de documente
4.10.6. In cazul in care Codul unic de identificare a beneficiarului pl
incorect sau este invalid (nu corespunde algoritmului de validare), Banca este exonerat
neexecutarea sau executarea defectuasa
recuperarea fondurilor implicate, percepând pentru a
dupa caz, in Listele specifice (prevazute la art.2.3.1).
4.10.7. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natur
sau indirect de catre Client ca urmare a execut
de ambele Parti ca orice instructiuni sunt date B
4.10.8. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natur
sau indirect de catre Client prin executarea cu 
Clientului ca urmare a respectarii de catre Banc
sau a unor masuri impuse de organisme abilitate.
4.10.9. Banca nu va fi raspunzatoare fa
imprevizibile si inevitabile ce nu pot fi controlate 
expropriere, restrictii valutare, masuri ale unor organisme cu puteri de reglementare, inclusiv,
agentie, organism guvernamental, Banca Na
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modalitatea de notificare. In acest caz, Banca nu va putea fi 
i/sau blocarea tranzactiilor ordonate de Client. 

ca un Cont al unui Client a fost creditat cu sume provenind din
arii de catre Clientul beneficiar al platii a unor activit
a a fi obligata, sa debiteze in orice moment Contul Clientului beneficiar al 

ile presupuse a fi nelegale cu care acesta a fost creditat, fa
ie pentru eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Clientul. 

neautorizate, neexecutate sau executate incorect. Raspunderea partilor.
pierderile legate de orice operatiuni de plata neautorizate, ce rezult

pierdut sau furat, ori in cazul in care Clientul nu a pastrat in siguran
securitate personalizate, ori din folosirea fara drept a instrumentului de plata. Raspunderea

n cazul in care acesta nu a executat, in mod intentionat sau din neglijen
i revin cu privire la instrumentul de plata, sau in cazul in care Clientul 

n continuare raspunzator pentru pierderile aparute chiar si dupa
ionat in mod fraudulos. 

ndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
neautorizate de Client altele decât cele rezultate din utilizarea

4.10.2 si a operatiunilor de plata neexecutate sau executate incorect de c

sumele de bani nu au ajuns la Prestatorul de servicii al beneficiarului platii, in cazul opera
tre Banca. 

iune de plata numai daca Clientul a semnalat Bancii in 30 (treizeci)
justificare), dar nu mai târziu de 13 (treisprezece) luni, de
i indicarea motivului care a dus la notificarea Bancii dupa

iune de plata neautorizata sau executata incorect, care da na
spundere pentru acele operatiuni de plata ordonate de Client

procesate din cauze precum: lipsa de disponibil in contul de plati, existenta erorilor de completare,
iilor privind ordinele de plata impuse Bancii de BNR si/sau alte institu

iilor completate in formularele de plata, executarea dispozit
ionale, lipsa documentelor justificative aferente operatiunii (in cazul in care dispozi

impun prezentarea unor astfel de documente). 
n care Codul unic de identificare a beneficiarului platii, furnizat de Client in ordinul de

este invalid (nu corespunde algoritmului de validare), Banca este exonerata de
a a operatiunii de plata. Banca va depune eforturi rezonabile pentru 

recuperarea fondurilor implicate, percepând pentru acest serviciu comisionul prevazut in Contractul specific 
zute la art.2.3.1). 

spunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natur
ca urmare a executarii de catre Banca a oricarei instructiuni a Clientului

iuni sunt date Bancii de catre Client pe riscul sau si sub deplina lui responsabilitate.
punzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natur

prin executarea cu intârziere/neexecutarea de catre Banca a oric
tre Banca a unor reglementari legale nationale sau interna

suri impuse de organisme abilitate. 
toare fata de Client pentru pierderile cauzate de forta major

i inevitabile ce nu pot fi controlate de parti), incluzând, dar fara a se limita la acestea:
suri ale unor organisme cu puteri de reglementare, inclusiv, dar nu limitativ, orice 

ie, organism guvernamental, Banca Nationala a României, conflicte de munca in rândurile personalului 

n acest caz, Banca nu va putea fi tinuta 

ditat cu sume provenind din conturile altor 
ii a unor activitati presupuse a fi 

ientului beneficiar al 
ara a putea fi tinuta 

ilor. 
neautorizate, ce rezulta din utilizarea 

n siguranta elementele de 
spunderea Clientului privind 

ionat sau din neglijenta 
Clientul actioneaza in mod 

a notificarea Bancii, 

ea instrumentelor de 
neexecutate sau executate incorect de catre 

n cazul operatiunilor 

n 30 (treizeci) de zile de la 
) luni, de la data debitarii 

a termenul de 30 de 
nastere unei plângeri. 
Client, care nu pot fi 

a erorilor de completare, ilegalitatea 
alte institutii abilitate, 
tiilor executorii ale 

n care dispozitiile legale 

n ordinul de plata este 
de raspundere pentru 

eforturi rezonabile pentru 
Contractul specific sau, 

spunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct 
Clientului, fiind acceptat 

deplina lui responsabilitate. 
punzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct 

a oricarei instructiuni a 
internationale specifice 

majora (evenimente 
a se limita la acestea: nationalizare, 

dar nu limitativ, orice 
n rândurile personalului 
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Bancii sau al altor entitati implicate in tranzac
utilizate de Banca,boicoturi, caderi de curent electric sau 
conflicte internationale, actiuni violente sau armate, acte de terorism,
naturale imprevizibile cu efecte negative majore.
4.10.10. In toate cazurile in care este angajat
prejudiciului efectiv creat Clientului. 
4.11. Creditare incorecta 
4.11.1. In cazul in care un Cont al Clientului este creditat din eroare cu o sum
calitate de agent pentru Banca si nu va avea dreptul s
fel acea suma in totalitate sau in parte. Imediat ce a luat cuno
notifica Banca, iar Banca va avea dreptul s
4.11.2. Daca, incalcând obligatia preva
orice fel suma creditata incorect sau o parte din aceasta, 
respectiva si sa despagubeasca Banca pentru orice pierdere suferit
In acest context, Banca poate decide sa 
facilitatii de overdraft non-revolving, suma necesar
datora dobânda de overdraft neautorizat. 
creditata ce va excede soldul creditor al acestuia are v
facilitati de overdraft non-revolving. 
4.11.3. Daca eroarea de creditare este sesizat
plata al platitorului, Banca are dreptul, fa
Client, sa corecteze eroarea prin debitarea contului cu suma respectiv
satisfacatoare pentru Banca. 
4.11.4. Banca va instiinta Clientul de corec
4.11.5. Banca nu va fi considerata raspunz
sau indirect de catre Client ca urmare a execut
transmisa de catre o persoana fara calitate/drept, dac
lipsa de calitate/drept/identitate a persoanei care a transmis instruc
procedee tehnice speciale. 
 
5. DISPOZITII PRIVIND UTILIZAREA CARDULUI VISA BUSINESS
5.1 Dispozitii privind autorizarea operatiunilor de plat
Operatiunile de plata ordonate prin intermediul Cardului 
Utilizatorul de card, daca si-a exprimat consim
- pentru tranzactii la ATM: prin utilizarea Cardului 
- pentru tranzactii la EPOS: in functie de condi
EPOS, prin: (i) utilizarea Cardului, a PIN
prin utilizarea Cardului si a specimenului de semn
PIN-ului; 
- pentru tranzactii la Imprinter: prin utilizarea Cardului 
- pentru tranzactii prin Internet: prin furnizarea unora
- pentru tranzactii prin alte medii (ex. Po
Card; 
- pentru tranzactii efectuate cu utilizarea cardului pentru sume mici, sub limitele de autori
taxe de autostrada, taxe de parcare etc): prin utilizarea cardului 
cardului sau cipul cardului. 
5.2 Functionalitatea cardurilor VISA Business Raiffeisen Bank
5.2.1. Unui Cont de card i se pot atasa unul sau mai multe carduri 
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n tranzactiile efectuate de Banca in numele Clientului si ale c
deri de curent electric sau in reteaua de comunicatii ori ech

iuni violente sau armate, acte de terorism, insurectie, revolutie, precum 
naturale imprevizibile cu efecte negative majore. 

n care este angajata raspunderea Bancii, aceasta va fi limitat

al Clientului este creditat din eroare cu o suma, Clientul va p
avea dreptul sa retraga, sa transfere, sa dispuna sau sa 

n parte. Imediat ce a luat cunostinta de orice astfel de creditare incorect
notifica Banca, iar Banca va avea dreptul sa debiteze contul respectiv cu orice suma creditata incorect.

azuta la pct.4.11.1., Clientul retrage, transfera, dispune sau utilizeaz
incorect sau o parte din aceasta, Clientul se obliga sa ramburseze de 

Banca pentru orice pierdere suferita ca urmare a acestui fapt.  
a aplice dispozitiile capitolului 3.4., avansând Clientului

revolving, suma necesara executarii obligatiei de rambursare, pentru
datora dobânda de overdraft neautorizat. In acest caz, decizia Bancii de a debita Contul

ce va excede soldul creditor al acestuia are valoare juridica de acceptare anticipata de c

eroarea de creditare este sesizata de Banca, de catre ordonatatorul platii/prestatorul de
ara a fi necesara instiintarea sau obtinerea unei autoriz

corecteze eroarea prin debitarea contului cu suma respectiva, in baza unor acte in forma 

de corectia astfel efectuata prin extrasul de cont. 
spunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natur

tre Client ca urmare a executarii de catre Banca a unei instructiuni care ulterior se
calitate/drept, daca banca dovedeste ca a manifestat diligen

lipsa de calitate/drept/identitate a persoanei care a transmis instructiunea nu putea fi stabilita 

II PRIVIND UTILIZAREA CARDULUI VISA BUSINESS si Serviciul 3D Secure 
iunilor de plata ordonate prin intermediul Cardului VISA BUSINESS
ntermediul Cardului VISA BUSINESS se considera autorizate de c

a exprimat consimtamântul prin utilizarea elementelor de securitate, astfel:
ii la ATM: prin utilizarea Cardului si PIN-ului; 

ie de conditiile agreate de comerciant cu institutiile care furnizeaz
EPOS, prin: (i) utilizarea Cardului, a PIN-ului si a specimenului de semnatura pe chitanta generat

lui de semnatura pe chitanta generata de EPOS; (iii) utilizarea Cardului 

ii la Imprinter: prin utilizarea Cardului si a specimenului de semnatura pe chitan
ii prin Internet: prin furnizarea unora dintre datele inscriptionate pe Card . 
ii prin alte medii (ex. Posta, telefon etc.): prin furnizarea unora dintre datele

ii efectuate cu utilizarea cardului pentru sume mici, sub limitele de autorizare ale EPOSurilor
, taxe de parcare etc): prin utilizarea cardului si citirea informatiilor de pe banda magnetic

ionalitatea cardurilor VISA Business Raiffeisen Bank 
a unul sau mai multe carduri VISA BUSINESS in aceea

i ale caror servicii sunt 
ii ori echipamentul Bancii, 

ie, precum si evenimente 

easta va fi limitata la acoperirea 

va pastra acea suma in 
 utilizeze in orice alt 

creditare incorecta, Clientul va 
incorect. 

, dispune sau utilizeaza in 
ze de indata Bancii suma 

Clientului, sub forma unei 
iei de rambursare, pentru care Titularul va 

Contul cu suma incorect 
de catre Client a unei 

ii/prestatorul de servicii de 
autorizari prealabile de la 

n forma si substanta 

toare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct 
care ulterior se dovedeste a fi 

diligenta maxima dar 
 decât cu mijloace si 

VISA BUSINESS 
autorizate de catre 

mântul prin utilizarea elementelor de securitate, astfel: 

iile care furnizeaza terminalul 
a generata de EPOS; (ii) 

utilizarea Cardului si a 

pe chitanta generata; 

, telefon etc.): prin furnizarea unora dintre datele inscriptionate pe 

zare ale EPOSurilor (ex. 
banda magnetica a 

n aceeasi valuta cu cea a 
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contului, in conformitate cu optiunea titularului de cont. Nu este posibil
singur cont. 
5.2.2. Utilizatorul de card poate efectua 
(retrageri de numerar prin ATM si la ghi
tranzactii prin card unde Cardul nu este prezent 
functionalitatii teritoriale a fiecarui produs card 
5.2.3. Cardul VISA BUSINESS este si ramâne permanent proprietatea B
catre Banca, prin inscriptionarea numa
Utilizatorului de card si a intervalului de valabilitate. Utilizatorul nominalizat de
folosire a acestuia in conditiile prezentei sec
5.2.4. Folosirea cardului VISA BUSINESS 
pe card. Cardul nu este transferabil, putând fi utilizat doar pân
Thru sau Expira la: LUNA/ANUL). 
5.2.5. Banca va reinnoi automat cardul VISA BUSINESS 
exceptia situatiilor in care cardul este atasat unui cont suspendat sau 
5.3.Conditii de functionare a contului si a Cardului VISA BUSINESS ata
5.3.1 Disponibilitatile din contul de card pot fi folosite atât prin intermediul cardului/cardurilor 
atasate cât si prin orice alte instrumente de acces puse la disp
transfer, standing order, operatiuni tip call
acestuia va intocmi si depune documenta
de card extras de cont in modalitatile si cu frecventele prevazute in 
corespunzator dispozitiile de la pct 4.8.4-
5.3.2. Banca bonifica dobânda lunara 
descoperit va calcula si percepe dobânda. Dobânda creditoare sau debitoare calculat
capitalizata in contul de card, marind/diminuând (dup
creditoare/debitoare este fluctuant, se stabile
card prin afisare la sediile Bancii. 
5.3.3. Banca este autorizata de catre Posesorul de card s
specifice cardului si utilizarii acestuia: 

• tranzactiile efectuate prin card de c
cardului; precum si alte operatiuni dispuse expres de Utilizatorii de card sau alte pers
opereze pe cont; 

• operatiuni efectuate fraudulos de catre alte persoane in conditiile pierderii/furtului cardului si 
evenimentului bancii de catre Utilizatorii de card sau Posesorul cardurilor;

• comisioane si taxe datorate bancii pentru re
• taxe achitate de banca pentru solu
• dobânzi datorate Bancii de catre Posesorul de card pentru ie

card. 
Debitarea contului de card se efectueaza 
Suma limita minima/maxima pe tip de opera
Bancii. 
5.3.4. Pentru operatiunile efectuate, in alta valuta decat cea a contului
in Lei, Banca va debita contul de card utilizand ca moneda de referinta EUR, dupa cum urmeaza: (a) schimbul 
valutar intre moneda in care se efectueaza
organizatia VISA International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a 
contului de card, Banca utilizeaza cursul sau intern de vânzare EUR/cumpar
cu cardul, valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei.
5.3.5. Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului realizate prin 
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iunea titularului de cont. Nu este posibila atasarea de carduri in valute

tua tranzactii prin card unde Cardul VISA BUSINESS este
i la ghiseele bancii, plati directe la comercianti prin EPOS/Imprinter), precum 

ii prin card unde Cardul nu este prezent (ex. plati prin Internet la comercianti virtuali), cu respectarea 
rui produs card in parte. 

mâne permanent proprietatea Bancii. Fiecare card se
arului de card, denumirii Posesorului de card, numelui 

i a intervalului de valabilitate. Utilizatorul nominalizat de Posesorul de card are drept de 
iile prezentei sectiuni, si se obliga sa il restituie la solicitarea bancii. 

VISA BUSINESS se face numai de catre Utilizatorul care va avea inscrip
pe card. Cardul nu este transferabil, putând fi utilizat doar pâna in ultima zi a lunii imprimate pe aversul sa

VISA BUSINESS oricând in ultimele 45 de zile de valabilitate a
n care cardul este atasat unui cont suspendat sau inchis la momentul reinnoirii

i a Cardului VISA BUSINESS atasat: 
ile din contul de card pot fi folosite atât prin intermediul cardului/cardurilor 

i prin orice alte instrumente de acces puse la dispozitie de catre Banca (ordine de
iuni tip call-center etc.). Pentru fiecare tip de instrument de acces la cont titularul 

i depune documentatia specifica solicitata de Banca. Banca va pune la dispozi
in modalitatile si cu frecventele prevazute in Contractul  specific, aplicandu

-4.8.6. 
 la soldul creditor al contului de card iar pentru iesirile neautorizate

i percepe dobânda. Dobânda creditoare sau debitoare calculata lunar de Banc
rind/diminuând (dupa caz) disponibilul din acest cont. Nivelul

creditoare/debitoare este fluctuant, se stabileste unilateral de catre banca si se aduce la cunos

tre Posesorul de card sa debiteze automat contul de card,  cu urm

iile efectuate prin card de catre Utilizatorii de card: ridicare de numerar sau plata prin
iuni dispuse expres de Utilizatorii de card sau alte persoane

operatiuni efectuate fraudulos de catre alte persoane in conditiile pierderii/furtului cardului si 
tre Utilizatorii de card sau Posesorul cardurilor; 

ncii pentru reinnoirea cardului, operatiuni curente si/sau servicii
pentru solutionarea contestarii unor tranzactii de catre Posesorul cardurilor;

tre Posesorul de card pentru iesiri neautorizate in descoperit a contului

 de catre banca exclusiv in moneda de cont. 
pe tip de operatiune se aduc la cunostinta Posesorului de card prin afi

in alta valuta decat cea a contului, prin intermediul cardurilor 
in Lei, Banca va debita contul de card utilizand ca moneda de referinta EUR, dupa cum urmeaza: (a) schimbul 
valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta, EUR, se efectueaza de catre 
organizatia VISA International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a 
contului de card, Banca utilizeaza cursul sau intern de vânzare EUR/cumparare Lei aferent tranzactiilor efectuate 

valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. 
in alta valuta decat cea a contului realizate prin intermediul cardurilor 

n valute diferite pe un 

ii prin card unde Cardul VISA BUSINESS este prezent fizic 
EPOS/Imprinter), precum si 

i virtuali), cu respectarea 

ncii. Fiecare card se personalizeaza de 
numelui si prenumelui 

Posesorul de card are drept de 
 

tre Utilizatorul care va avea inscriptionat numele sau 
pe aversul sau (Valid 

de zile de valabilitate a cardului cu 
momentul reinnoirii. 

ile din contul de card pot fi folosite atât prin intermediul cardului/cardurilor VISA BUSINESS 
(ordine de plata, ordine de 

acces la cont titularul 
e la dispozitia Posesorului 

Contractul  specific, aplicandu-se in mod 

irile neautorizate in 
lunar de Banca va fi 

caz) disponibilul din acest cont. Nivelul dobânzii 
stinta Posesorului de 

cu urmatoarele sume, 

tre Utilizatorii de card: ridicare de numerar sau plata prin utilizarea 
oane imputernicite sa 

operatiuni efectuate fraudulos de catre alte persoane in conditiile pierderii/furtului cardului si neanuntarii 

i/sau servicii    speciale; 
tre Posesorul cardurilor; 

n descoperit a contului de 

Posesorului de card prin afisare la sediile 

prin intermediul cardurilor VISA BUSINESS 
in Lei, Banca va debita contul de card utilizand ca moneda de referinta EUR, dupa cum urmeaza: (a) schimbul 

se efectueaza de catre 
organizatia VISA International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a 

are Lei aferent tranzactiilor efectuate 

intermediul cardurilor VISA 
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BUSINESS atasate conturilor deschise in EUR
va debita contul curent utilizand ca moneda de referinta EUR. Schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza 
tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de ca
decontarii interbancare a tranzactiei;  
Pentru operatiunile efectuate  in Lei pe teritoriul României prin cardurile
in EUR, Banca va debita contul de card la cursul sau intern de cumparare EUR/vânzare Lei aferent tranzactiilor 
efectuate cu cardul, valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei.
5.3.6. Pentru operatiunile efectuate in USD la terminalele Bancii cu cardurile Visa Business in
debita contul de card cu valoarea tranzactiei 
cu trecere prin Lei in cazul conturilor deschise in EUR, la cursul sau intern de vanzare USD/cumparare Lei aferent 
tranzactiilor efectuate cu cardul, valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei; in cazul cardurilor Visa 
Business in EUR Banca va efectua ulterior si schimbul valutar intre Lei si EUR la cursul sau intern de cumparare 
EUR/vanzare Lei  aferent tranzactiilor efectuate cu cardul
 
 
 
5.4. Drepturile si obligatiile Posesorului de card
5.4.1. Posesorul de card va solicita Bancii emiterea de carduri prin intermediul unei (unor) 
carduri VISA Business Raiffeisen Bank si 
plata de catre Utilizatorii de card nominaliza
5.4.2. Posesorul de card are obligatia ridic
calendaristice de la emitere (inclusiv in cazul re
anula si nu mai pot fi puse la dispozitia Posesorului de card, fiind necesar
carduri VISA Business Raiffeisen Bank si reemiterea unor noi carduri.
5.4.3. Posesorul de card are dreptul de a semnala B
in extrasul de cont sau operatiuni neautoriz
Banca conform prevederilor art. 4.10.4. 
Contestatia se va depune in scris la unitatea bancar
la Serviciul call center si va cuprinde obligatoriu num
suma contestata, data extrasului in care este cuprins
suplimentare care sustin contestatia. 
Banca va informa in scris sau telefonic Posesorul de card asupra modului de rezolvare a contesta
respectarea dispozitiilor legale. 
5.4.4. Se interzice folosirea cardului VISA BUSINESS
- Dupa notificarea bancii asupra pierderii/furtului cardului sau a PIN
- Atunci când Utilizatorul de card sau Posesorul cardului a 
returnarea cardului; 
- Când un card declarat pierdut/furat este recuperat de c
pierderii/furtului acestuia; 
- Când un card este anulat sau suspendat de c
nealimentarii contului de card . 
5.4.5. Posesorul de card trebuie sa ia toate m
neautorizate a cardurilor si sa aplice si s
Banca periodic. 
5.4.6. Posesorul de card raspunde fata de Banc
5.4.6.1. Utilizatorii de card au obligatia de a asigura prin toate mijloacele securitatea cardului 
a PIN-ului si de a respecta urmatoarele reguli pentru prevenirea utiliz
- sa semneze cardul pe revers in chenarul rezervat pentru acest scop, 
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in EUR, cu exceptia operatiunilor in lei efectuate pe teritoriul Romaniei, 
va debita contul curent utilizand ca moneda de referinta EUR. Schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza 
tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre organizatia Visa International la cursul sau intern de la data 

Pentru operatiunile efectuate  in Lei pe teritoriul României prin cardurile VISA BUSINESS atasate conturilor deschise
de card la cursul sau intern de cumparare EUR/vânzare Lei aferent tranzactiilor 

valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. 
Pentru operatiunile efectuate in USD la terminalele Bancii cu cardurile Visa Business in EUR sau Lei, Banca va 

cu valoarea tranzactiei efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda contului, 
cu trecere prin Lei in cazul conturilor deschise in EUR, la cursul sau intern de vanzare USD/cumparare Lei aferent 

valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei; in cazul cardurilor Visa 
Business in EUR Banca va efectua ulterior si schimbul valutar intre Lei si EUR la cursul sau intern de cumparare 

t tranzactiilor efectuate cu cardul, valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei.

iile Posesorului de card 
ncii emiterea de carduri prin intermediul unei (unor) 
i isi asuma integral raspunderea pentru folosirea acestor instrumente de 

tre Utilizatorii de card nominalizati in aceasta/aceste Cereri. 
ia ridicarii cardurilor VISA BUSINESS solicitate in termen de
n cazul reinnoirii automate); dupa expirarea acestui termen cardurile se vor 
ia Posesorului de card, fiind necesara completarea unei noi Cereri de emitere 

i reemiterea unor noi carduri. 
Posesorul de card are dreptul de a semnala Bancii situatiile in care, dupa parerea sa, apar pozi

iuni neautorizate de Utilizatorii de card. Contestatia se va primi 
 

n scris la unitatea bancara de la care a fost ridicat extrasul sau se va 
i va cuprinde obligatoriu numarul cardului, numele Utilizatorului si al Posesorului de card, 

n care este cuprinsa suma contestata si orice alte informa

n scris sau telefonic Posesorul de card asupra modului de rezolvare a contesta

VISA BUSINESS: 
ncii asupra pierderii/furtului cardului sau a PIN-ului; 

Atunci când Utilizatorul de card sau Posesorul cardului a incalcat prevederile contractuale 

Când un card declarat pierdut/furat este recuperat de catre utilizator, ulterior notific

Când un card este anulat sau suspendat de catre Banca datorita iesirii neautorizate 

ia toate masurile pentru a preintâmpina folosirea de c
i sa respecte orice alte instructiuni de securizare si protec

de Banca de indeplinirea de catre Utilizatori a urmatoarelor obliga
ia de a asigura prin toate mijloacele securitatea cardului 

toarele reguli pentru prevenirea utilizarii cardului de catre persoane neautorizate:
n chenarul rezervat pentru acest scop, in momentul primirii acestuia, folosind

cu exceptia operatiunilor in lei efectuate pe teritoriul Romaniei, Banca 
va debita contul curent utilizand ca moneda de referinta EUR. Schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza 

tre organizatia Visa International la cursul sau intern de la data 

atasate conturilor deschise 
de card la cursul sau intern de cumparare EUR/vânzare Lei aferent tranzactiilor 

EUR sau Lei, Banca va 
efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda contului, 

cu trecere prin Lei in cazul conturilor deschise in EUR, la cursul sau intern de vanzare USD/cumparare Lei aferent 
valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei; in cazul cardurilor Visa 

Business in EUR Banca va efectua ulterior si schimbul valutar intre Lei si EUR la cursul sau intern de cumparare 
valabil in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. 

ncii emiterea de carduri prin intermediul unei (unor) Cereri de emitere 
acestor instrumente de 

n termen de 180 de zile 
termen cardurile se vor 
ei noi Cereri de emitere 

rerea sa, apar pozitii incorecte 
ia se va primi si analiza de catre 

u se va inregistra prin apel 
Posesorului de card, 

informatii / documente 

n scris sau telefonic Posesorul de card asupra modului de rezolvare a contestatiei, cu 

lcat prevederile contractuale si Banca a solicitat 

tre utilizator, ulterior notificarii Bancii asupra 

irii neautorizate in descoperit si a 

ntâmpina folosirea de catre persoane 
i protectie transmise de 

toarelor obligatii: 
ia de a asigura prin toate mijloacele securitatea cardului VISA BUSINESS si 

persoane neautorizate: 
n momentul primirii acestuia, folosind un pix 



Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare

Persoane Juri

 
cu pasta; 
- sa pastreze cu grija cardul si sa nu dezv
nume etc.) altor persoane; 
- sa nu imprumute cardul altor persoane; 
- sa se asigure ca in timpul tranzactiilor cardul ramâne sub atenta lor supraveghere;
- inainte de a distruge plicul primit de la Banc
loc stiut numai de ei; 
- sa nu inscrie niciodata PIN-ul pe card sau 
accesibil altor persoane; 
- sa nu dezvaluie niciunei alte persoane PIN
- sa se asigure ca, in timpul tranzactiilor efectuate cu folosirea PIN
involuntar) altor persoane. 
- sa nu furnizeze date referitoare la card (num
spatele cardului in spatiul destinat semn
solicitat acest lucru; Raiffeisen Bank nu va solicita niciodat
- in cazul in care predau cardul Bancii din diverse motive, s
magnetica; 
- sa nu divulge Parola de securitate in rela
5.4.6.2. In cazul pierderii/furtului cardului 
anunta Banca telefonic prin Serviciul Call-
VISA de Asistenta sau in scris, in vederea bloc
prin posta, transmisie fax sau prin depunerea unei declara
programului de lucru cu publicul. 
In cazul pierderii/furtului cardului VISA BUSINESS 
urgenta a acestuia si/sau obtinerea in regim de urgen
contacteze Centrul Regional VISA de Asisten
al Bancii. Aceste servicii sunt aplicabile numai
contravaloarea numerarului eliberat de urgen
Banca va bloca utilizarea cardului VISA BUSINESS 
Centrul Regional VISA de Asistenta, de la o alt
de card. Pentru operatiunile efectuate cu Cardul p
prezentele CGB-PJ. 
5.4.6.3. In cazul in care Utilizatorul a beneficiat 
BUSINESS, acesta are obligatia ca, intr-un interval de maximum 5 zile calendaristice de la 
predea Bancii cardul inlocuitor. Banca se oblig
emitere. 
5.4.6.4. Utilizatorul si Posesorul cardului au obliga
scopul recuperarii cardului pierdut sau furat. 
notificarea catre Banca a pierderii sau a furtului, acesta nu mai trebuie s
mai scurt timp. 
5.4.6.5. Utilizatorul de card /Posesorul de card, dup
bancara si/sau telefonic prin serviciul Call Center imediat ce constat
- deteriorarea sau blocarea posibilitatii de utilizare a Cardului 
ATM); 
- inregistrarea in contul de card a unor tranzac
- orice inregistrare in Contul de card care 
contului de catre Banca; 
- exista elemente ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoa
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nu dezvaluie informatiile specifice de identificare (numar card, data

 
iilor cardul ramâne sub atenta lor supraveghere; 

nainte de a distruge plicul primit de la Banca continând PIN-ul, trebuie sa memoreze sau sa noteze PIN

ul pe card sau intr-o forma ce poate fi usor recunoscuta in particular sau pe

nu dezvaluie niciunei alte persoane PIN-ul, chiar daca acesta este sau se prezinta ca fiind angajat al
iilor efectuate cu folosirea PIN-ului, acesta nu este dezv

nu furnizeze date referitoare la card (numar card, data expirarii, sirul format din ultimele 3 cifre 
iul destinat semnaturii Utilizatorului si/sau PIN) raspunzând la e-mailuri 

Raiffeisen Bank nu va solicita niciodata astfel de informatii prin e-mail. 
ii din diverse motive, sa sectioneze Cardul transversal, sec

n relatia cu Banca. 
n cazul pierderii/furtului cardului VISA BUSINESS sau a PIN-ului, Utilizatorul de card are obliga

-Center, la numerele de telefon inscrise pe card sau ale
n vederea blocarii accesului la Cont prin Card. Notificarea scris

sie fax sau prin depunerea unei declaratii la orice unitate teritoriala 

VISA BUSINESS in strainatate si când Utilizatorul cardului dore
n regim de urgenta a unui avans in numerar este absolut

contacteze Centrul Regional VISA de Asistenta din tara in care a avut loc pierderea/furtul sau 
ncii. Aceste servicii sunt aplicabile numai in strainatate iar Taxele de inlocuire de

contravaloarea numerarului eliberat de urgenta vor fi retinute de banca din contul de card al Posesorului de card.
VISA BUSINESS declarat ca pierdut/furat din momentul primirii notific
, de la o alta banca membra VISA, de la Utilizatorul de card sau

iunile efectuate cu Cardul partile raspund conform clauzelor prevazute in 

n care Utilizatorul a beneficiat in strainatate de inlocuirea in regim de urgenta
un interval de maximum 5 zile calendaristice de la intoarcerea

nlocuitor. Banca se obliga sa elibereze in schimb un nou card, fara perceperea de taxe de 

i Posesorul cardului au obligatia de a coopera cu autoritatile si cu reprezentan
ii cardului pierdut sau furat. In cazul in care Utilizatorul isi regaseste cardul VISA

a pierderii sau a furtului, acesta nu mai trebuie sa fie folosit si trebuie returnat b

torul de card /Posesorul de card, dupa caz, va anunta, de asemenea, Banca in scris la orice
i/sau telefonic prin serviciul Call Center imediat ce constata una din urmatoarele situat

e utilizare a Cardului VISA BUSINESS (de exemplu capturarea

n contul de card a unor tranzactii care nu au fost ordonate de Utilizatorii de card;
n Contul de card care in opinia sa reprezinta o inregistrare eronata aparuta

suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoasterii PIN-ului de catre alte persoane

r card, data expirarii, 

noteze PIN–ul intr-un 

n particular sau pe un obiect 

ca fiind angajat al Bancii; 
ului, acesta nu este dezvaluit (voluntar sau 

irul format din ultimele 3 cifre inscrise pe 
mailuri in care le este 

ioneze Cardul transversal, sectionând banda 

ului, Utilizatorul de card are obligatia de a 
nscrise pe card sau ale Centrului Regional 

scrisa se va transmite 
 a Bancii in timpul 

i când Utilizatorul cardului doreste inlocuirea de 
n numerar este absolut necesar sa 

 Serviciul call center 
nlocuire de urgenta si/sau 

al Posesorului de card. 
ntul primirii notificarii de la 

VISA, de la Utilizatorul de card sau de la Posesorul 
n sectiunea 4.10 din 

ta a unui card VISA 
ntoarcerea in tara, sa 

perceperea de taxe de 

i cu reprezentantii Bancii in 
VISA BUSINESS dupa 

trebuie returnat bancii in cel 

n scris la orice unitate 
tii de urgenta: 

(de exemplu capturarea cardului in 

ii care nu au fost ordonate de Utilizatorii de card; 
a in urma gestionarii 

tre alte persoane decât 
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Utilizatorul de card. 
- disfunctionalitati ale Cardului VISA BUSINESS 
5.4.7. Posesorul de card are obligatia de a notifica Banca cu minimum 
daca nu doreste reinnoirea cardului (cardurilor) 
din proprie initiativa la utilizarea unuia sau mai multor carduri emise pe numele Utilizatorilor s
expirarea perioadei de valabilitate a acestora, Posesorul de card va notifica 
cardul (cardurile) VISA BUSINESS Bancii. Cu aceast
5.4.8 Posesorul de card va notifica Bancii 
conducere, numere de telefon. 
5.4.9. Posesorul de card are obligatia de a
folosire a cardurilor si a tranzactiilor efectuate de c
anuala de administrare card de debit, pentru fiecare card de debit solicitat. Prima tax
scadenta la data emiterii cardului; ulterior emiterii cardului taxa anual
data corespunzatoare datei emiterii cardului. Nivelul taxei de admi
se se aduce la cunostinta Posesorului de card prin afi
 
 
5.5. Drepturile si obligatiile Bancii 
5.5.1. Banca va deschide, conform solicitarii primite,
Business, pe numele Posesorului de card, cont(uri) de card 
card solicitat). 
5.5.2. Banca va debita cu maxima operativitate din contul Posesorului de card contravaloarea tranzac
generate prin utilizarea cardurilor precum 
Banca si comunicate Posesorului de card prin afi
card pentru debitarea cu intârziere a tranzac
controlati de Banca, cum ar fi intârzierea comercian
spre decontare; intârzieri datorate unor proble
situatii de forta majora in spatiul unde au fost utilizate
5.5.3. Banca raspunde pentru eventualele pierderi financiare provocate Posesorului de card ca r
pierderii/ disparitiei cardului VISA BUSINESS 
5.5.4. Banca va oferi, in afara granit
asigurare, servicii conexe Utilizatorilor cardurilor, dup
5.5.4.1 Inlocuirea la cerere, in regim de urgen
VISA BUSINESS semnalat in scris ca pierdut sau furat 
(cincimiieuro), in limita disponibilitatilor existente 
cardului si intoarcerea Utilizatorului de card 
Costurile acestor servicii vor fi debitate din contul Posesorului de card.
5.5.4.2 Banca poate oferi gratuit, prin intermediul societ
calatorie in strainatate a Utilizatorilor de card, dac
privind asigurarea mixta a utilizatorilor de carduri bancare (anexa la Cererea de emitere carduri
parte integranta din Contractul de card de debit
unilateral Conditiile generale privind asigurarea mixt
la cunostinta Posesorului de card de catre Banc
notificare. Banca va notifica in scris Posesorul de card 
sa nu mai ofere aceste servicii conexe de asigurare.
5.5.5. Banca va oferi pe teritoriul României, prin intermediul re
servicii conexe Utilizatorilor de card: inlocuirea la cerere, 
orice localitate din România) a cardului VISA BUSINESS 
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VISA BUSINESS si/sau incorectitudinea PIN-ului primit. 
ia de a notifica Banca cu minimum 45 de zile lucratoare anterior expir

nnoirea cardului (cardurilor) VISA BUSINESS pentru anumiti Utilizatori. In cazul 
la utilizarea unuia sau mai multor carduri emise pe numele Utilizatorilor s

expirarea perioadei de valabilitate a acestora, Posesorul de card va notifica si va preda prin
ncii. Cu aceasta ocazie se va intocmi proces verbal de predare

ncii in scris, in cel mai scurt timp, orice modificare de adres

ia de a-si alimenta contul (conturile) de card in functie de necesit
iilor efectuate de catre Utilizatori. Posesorul de card are obliga

, pentru fiecare card de debit solicitat. Prima taxa de
la data emiterii cardului; ulterior emiterii cardului taxa anuala de administrare este 

data corespunzatoare datei emiterii cardului. Nivelul taxei de administrare se stabileste unilateral de c
a Posesorului de card prin afisare la sediile bancii. 

conform solicitarii primite, la momentul semnarii Cererii de emitere Carduri Visa 
Posesorului de card, cont(uri) de card VISA BUSINESS, in EUR sau Lei (in func

operativitate din contul Posesorului de card contravaloarea tranzac
generate prin utilizarea cardurilor precum si comisioanele/taxele ce i se cuvin, asa cum sunt acestea

i comunicate Posesorului de card prin afisare la sediile Bancii. Banca nu raspunde fa
târziere a tranzactiilor daca aceasta intârziere se datoreaza unor factori ce nu pot fi 

ntârzierea comerciantilor sau a unor institutii financiare in transmiterea tranzac
ntârzieri datorate unor probleme de comunicatii nationale sau internationale; intârzieri cauzate de 

iul unde au fost utilizate carduri pentru tranzactii; etc. 
spunde pentru eventualele pierderi financiare provocate Posesorului de card ca r

VISA BUSINESS in cursul expedierii de la Banca la Posesor sau Utilizator.
telor României, prin intermediul Visa International s

ilizatorilor cardurilor, dupa cum urmeaza: 
n regim de urgenta, (maximum doua zile lucratoare in orice tara

n scris ca pierdut sau furat si eliberarea in regim de urgenta a maximum
ilor existente in contul de card, pe durata intre semnalarea

ntoarcerea Utilizatorului de card in tara sau primirea de catre acesta a cardului temporar de 
acestor servicii vor fi debitate din contul Posesorului de card. 
Banca poate oferi gratuit, prin intermediul societatilor de asigurare agreate, servicii de asigurare

tate a Utilizatorilor de card, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in Condi
a utilizatorilor de carduri bancare (anexa la Cererea de emitere carduri

Contractul de card de debit). Posesorul de card recunoaste Bancii dreptul de a modi
iile generale privind asigurarea mixta a utilizatorilor de carduri bancare; modific

tre Banca prin notificare scrisa, si intra in vigoare cu data stipulat
Posesorul de card si Utilizatorii de card nominalizati in cazul 

nu mai ofere aceste servicii conexe de asigurare. 
Banca va oferi pe teritoriul României, prin intermediul retelei proprii de unitati teritoriale

nlocuirea la cerere, in regim de urgenta (maximum trei zile lucr
VISA BUSINESS semnalat in scris ca pierdut sau furat si

toare anterior expirarii 
n cazul in care renunta 

la utilizarea unuia sau mai multor carduri emise pe numele Utilizatorilor sai, inainte de 
i va preda prin reprezentantii sai, 

de predare-primire. 
n cel mai scurt timp, orice modificare de adresa, personal de 

ie de necesitatile sale de 
tre Utilizatori. Posesorul de card are obligatia de a plati taxa 

de administrare este 
 scadenta anual, in 

unilateral de catre banca si 

emitere Carduri Visa 
n functie de tipul de 

operativitate din contul Posesorului de card contravaloarea tranzactiilor 
a cum sunt acestea stabilite de 

spunde fata de Posesorul de 
unor factori ce nu pot fi 

n transmiterea tranzactiilor 
ntârzieri cauzate de 

spunde pentru eventualele pierderi financiare provocate Posesorului de card ca rezultat al 
la Posesor sau Utilizator. 

si a societatilor de 

a a lumii) a cardului 
a maximum 5.000 EUR 

ntre semnalarea pierderii/furtului 
temporar de inlocuire. 

ilor de asigurare agreate, servicii de asigurare de 
n Conditii generale 

a utilizatorilor de carduri bancare (anexa la Cererea de emitere carduri Visa Business si 
dreptul de a modifica 

bancare; modificarile vor fi aduse 
n vigoare cu data stipulata in 

n cazul in care intelege 

i teritoriale, urmatoarele 
(maximum trei zile lucratoare in 

 eliberarea in regim 
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de urgenta de numerar, in limita disponibilului din contul de card.
5.5.6. Banca isi rezerva dreptul sa blocheze Cardul 
card si a Utilizatorului de card in cazul furniz
comiterii de fraude sau in orice alte situa
card prin intermediul serviciului telefonic Call Center cu privire la
acestui blocaj imediat dupa blocare, cu excep
motivelor de siguranta justificate sau este interzis
5.5.7 Servicii speciale oferite de Banca Posesorului de card/
intermediul serviciului telefonic Call Center al Raiffeisen Bank
a. Semnalarea pierderii/furtului Cardului 
b. Blocarea accesului la cont prin cardul 
reemitere card si cod PIN aferent; 
c. Deblocarea accesului la Cont prin card 
in aceeasi zi tot prin Serviciul Call Center, precum 
BUSINESS in intervalul dintre cele doua solicit
d. Transmiterea de catre Posesorul de card a solicit
VISA BUSINESS semnalat ca pierdut/furat cu condi
Call Center al Bancii, blocarea accesului la Cont prin cardul VISA
un Card special, ce poate fi utilizat o perioad
autorizate de Utilizatorul de card fara furnizarea PIN.
e. Eliberarea la cererea Posesorului de card 
5.000 (cincimii) euro (sau echivalent in moneda contului ata
durata dintre semnalarea pierderii/furtului cardului 
f. Interogarea istoricului tranzactiilor aferente cardului 
poate solicita informatii exclusiv cu privire la tranzac
g. Deblocarea codului PIN (maxim o incercare), 
consecutiv la ATM si EPOS (serviciu disponibil de maxim 2 ori pe an).
h. Retiparire cod PIN 
j. Modificarea temporara de catre Posesorul de card a limitei zilnice de retragere numerar la ATM prin
BUSINESS, valabila pâna la ora 24.00 a zilei 
reglementarile legale in vigoare. 
Posesorul de card poate accesa aceste servicii 
5.5.8. Banca nu va fi responsabila fata de Posesorul de card pentru pierderi pricinuite de 
operatiunilor sau de servicii neefectuate datorate unor cauze de for
greve, catastrofe naturale, etc.). 
5.6. Depasirea neautorizata a disponibilului din contul de card
5.6.1. Depasirea neautorizata a disponibilului din contul de card poate ap
dobânzi datorate, perceperii din cont de taxe 
administrare cont, tranzactii decontate de c
a cardurilor, sau unor disfunctionalitati ale sistemelor de comunica
comercianti, Romtelecom, etc.), alte situatii ce nu pot fi controlate de c
5.6.2. In cazul depasirii neautorizate a disponibilit
utilizarea tuturor cardurilor VISA BUSINESS 
intr-un interval de maximum 30 de zile calendaristice de la data dep
aplicabile prevederile art. 3.4 din prezentul document 
dreptul la recuperarea oricaror sume datorate de Posesor pentru ac
anterior datei rezilierii. 
In cazul inexistentei de lichiditati in conturile de
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n limita disponibilului din contul de card.  
blocheze Cardul VISA BUSINESS fara instiintarea prealabil

n cazul furnizarii de catre acestia de date false in documenta
n orice alte situatii considerate intemeiate de catre Banca. Banca va informa Posesorul de 

card prin intermediul serviciului telefonic Call Center cu privire la blocarea Cardului VISA BUSINESS 
blocare, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor informa

justificate sau este interzisa de alte dispozitii legale. 
5.5.7 Servicii speciale oferite de Banca Posesorului de card/Utilizatorului de card prin 
intermediul serviciului telefonic Call Center al Raiffeisen Bank 

Semnalarea pierderii/furtului Cardului VISA BUSINESS sau a altor situatii de urgenta. 
Blocarea accesului la cont prin cardul VISA BUSINESS semnalat ca pierdut/furat si preluarea cererii de

c. Deblocarea accesului la Cont prin card de Utilizatorul de card, cu conditia ca blocarea accesului s
i zi tot prin Serviciul Call Center, precum si ca Utilizatorul de card sa fi fost in posesia

solicitari, conform declaratiei acestuia. 
tre Posesorul de card a solicitarii de inlocuire in strainatate, in regim de urgen

semnalat ca pierdut/furat cu conditia ca pentru acesta sa se fi solicitat anterior, tot prin serviciul 
ncii, blocarea accesului la Cont prin cardul VISA BUSINESS. Utilizatorului ii va fi pus la dispozi

utilizat o perioada scurta de timp (inscrisa pe acesta), pentru tranzac
furnizarea PIN. 

Eliberarea la cererea Posesorului de card in strainatate, in regim de urgenta (dupa o zi lucra
n moneda contului atasat cardului) din disponibilul din contul

durata dintre semnalarea pierderii/furtului cardului VISA BUSINESS si primirea de catre Utilizator
iilor aferente cardului VISA BUSINESS, de catre Utilizatorul de card;

ii exclusiv cu privire la tranzactiile efectuate cu cardul al carui titular este; 
ncercare), in cazul in care Utilizatorul a introdus codul PIN eronat de

i EPOS (serviciu disponibil de maxim 2 ori pe an). 

tre Posesorul de card a limitei zilnice de retragere numerar la ATM prin
la ora 24.00 a zilei in care se solicita modificarea, si in limita maxim

Posesorul de card poate accesa aceste servicii si prin cerere scrisa transmisa pe fax. 
 de Posesorul de card pentru pierderi pricinuite de intârzieri 

iunilor sau de servicii neefectuate datorate unor cauze de forta majora dincolo de voin

a disponibilului din contul de card 
a disponibilului din contul de card poate aparea datorita capitaliz

dobânzi datorate, perceperii din cont de taxe si/sau comisioane de utilizare card, perceperea 
ii decontate de catre comercianti acceptatori de card cu intârziere, folosirea frauduloas

i ale sistemelor de comunicatii detinute sau administrate de ter
ii ce nu pot fi controlate de catre banca. 

irii neautorizate a disponibilitatilor in contul curent cu acces prin card, Banca va bloca
VISA BUSINESS atasate pe cont si va atentiona Posesorul de card asupra

un interval de maximum 30 de zile calendaristice de la data depasirii sa acopere debitul. In caz contrar, devin 
din prezentul document si Banca poate rezilia prezentul contract, p

ror sume datorate de Posesor pentru actiuni intreprinse sau neintreprinse de acesta 

n conturile detinute de Posesorul de card la Banca, aceasta va recupera

area prealabila a Posesorului de 
documentatia remisa Bancii, 

. Banca va informa Posesorul de 
VISA BUSINESS si motivele 

care furnizarea acestor informatii aduce atingere 

i preluarea cererii de 

ia ca blocarea accesului sa se fi solicitat 
n posesia cardului VISA 

n regim de urgenta, a Cardului 
anterior, tot prin serviciul 

i va fi pus la dispozitie 
pe acesta), pentru tranzactii ce vor fi 

atoare), a maximum 
at cardului) din disponibilul din contul curent, pe 

tre Utilizator a unui nou card; 
tre Utilizatorul de card; Utilizatorul 

 
are Utilizatorul a introdus codul PIN eronat de 5 ori 

tre Posesorul de card a limitei zilnice de retragere numerar la ATM prin cardul VISA 
maxima impusa de 

ntârzieri in derularea 
dincolo de vointa bancii (incendii, 

capitalizarii in cont de 
 din cont de taxe de 

folosirea frauduloasa 
administrate de terti (banci, 

n contul curent cu acces prin card, Banca va bloca 
iona Posesorul de card asupra obligatiei ca 

n caz contrar, devin 
contract, pastrându-si 

ntreprinse de acesta 

aceasta va recupera debitul pe 
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cale amiabila sau prin executare silita. 
Daca ulterior acoperirii integrale a debitului neautorizat se constat
datorat unor disfunctionalitati interne ale B
 
5.7. Alte dispozitii 
5.7.1. In momentul in care i se solicita 
daca fondurile disponibile in contul de card al Posesorului de card nu sunt s
5.7.2. In cazul in care Banca primeste tranzac
Posesorului de card sunt insuficiente pentru achitarea tranzac
dreptul de a transfera, pentru onorarea opera
Posesorul de card. 
5.7.3. Banca nu este raspunzatoare pentru pierderile suferite de Posesorul de card 
accepta la plata acest instrument de decontare.
5.7.4. Banca va debita din contul Posesorului de card valoarea oric
VISA BUSINESS in momentul in care va primi de la ter
de acceptare card) instructiunile necesare acestei opera
pricinuite Posesorului cardului de intârzierea respectivelor instruc
5.7.5. O tranzactie prin card finalizata (care a fost deja int
catre Posesorul sau Utilizatorul cardului . 
5.8. Dispozitii privind contractul de card de debit
5.8.1. Contractul pentru cardul de debit 
va intra in vigoare la momentul predarii cardului c
5.8.2. Contractul de card de debit inceteaz
a) prin acordul partilor, exprimat in scris; 
b) prin denuntarea unilaterala, oricând pe durata contractului
zile calendaristice ; 
c) in cazul dizolvarii/radierii Posesorului de card;
d) prin reziliere in cazul in care una din p
necorespunzator. Rezilierea opereaza prin notificarea scris
intârziere si fara interventia instantelor judec
e) in caz de forta majora; 
f) prin retragerea produsului de catre Banc
g) in orice alte cazuri prevazute de lege. 
5.8.3. Banca poate rezilia prezentul contract prin notificarea scris
primirii notificarii de catre acesta, operând de asemenea blocarea imedia
cardurilor, in urmatoarele situatii: 

• Nerespectarea de catre Posesor sau Utilizator a clauzelor contractuale;
•  Procent ridicat de operatiuni suspecte sau frauduloase, raportat la volumul opera

contul (conturile) de card; 
•  Existenta unui document oficial privind 
•  Insolvabilitatea Posesorului; 
•  Sechestru asupra patrimoniului Posesorului;
•  Alte situatii care pot expune Banca unor riscuri financiare 

5.8.4. Posesorul de card poate denunta unilateral prezentul contract prin notificare scris
returnarea tuturor cardurilor, acest demers intrând 
tuturor cardurilor VISA BUSINESS. 
5.8.5. In cazul denuntarii contractului, soldul creditor din contul de card va fi deblocat sau restituit
card in 30 de zile lucratoare de la data pred
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ulterior acoperirii integrale a debitului neautorizat se constata ca depasirea neautorizata 
i interne ale Bancii, aceasta va returna Posesorului de card dobânda perceput

 autorizarea unei tranzactii, Banca poate refuza autorizarea
n contul de card al Posesorului de card nu sunt suficiente. 

te tranzactii spre decontare iar fondurile existente in contul de card al
Posesorului de card sunt insuficiente pentru achitarea tranzactiilor efectuate de catre Utilizatorii de card,

ansfera, pentru onorarea operatiunilor, sume din orice alte conturi curente detinute

toare pentru pierderile suferite de Posesorul de card in urma refuzului unor
acest instrument de decontare. 

Banca va debita din contul Posesorului de card valoarea oricarei tranzactii generate de folosirea
n care va primi de la terti (alte banci românesti sau straine care administreaz

iunile necesare acestei operatiuni, nefiind raspunzatoare pentru eventualele pierderi 
ntârzierea respectivelor instructiuni. 

(care a fost deja introdusa in circuitul de decontare) nu poate fi
 

ii privind contractul de card de debit 
5.8.1. Contractul pentru cardul de debit este incheiat pe durata nedeterminata. Contractul pentru cardu

rii cardului catre Posesorul de card sau catre Utilizatorul de card.
nceteaza in una din urmatoarele situatii: 

 
, oricând pe durata contractului, de catre oricare din parti, cu un 

rii/radierii Posesorului de card; 
n care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale sau le

prin notificarea scrisa a partii care nu si-a executat obliga
elor judecatoresti. 

tre Banca; 
 

Banca poate rezilia prezentul contract prin notificarea scrisa a Posesorului cardurilor, cu efect de la
tre acesta, operând de asemenea blocarea imediata (cu data emiterii notific

tre Posesor sau Utilizator a clauzelor contractuale; 
iuni suspecte sau frauduloase, raportat la volumul operatiunilor derulate

a unui document oficial privind incetarea activitatii Posesorului; 

Sechestru asupra patrimoniului Posesorului; 
ii care pot expune Banca unor riscuri financiare si/sau de imagine. 

a unilateral prezentul contract prin notificare scrisa adresat
returnarea tuturor cardurilor, acest demers intrând in vigoare de la data primirii de catre Banc

rii contractului, soldul creditor din contul de card va fi deblocat sau restituit
toare de la data predarii la Banca a tuturor cardurilor atasate contului. 

 a disponibilului s-a 
dobânda perceputa. 

ii, Banca poate refuza autorizarea operatiunii 

n contul de card al 
tre Utilizatorii de card, Banca are 

inute la Banca de catre 

n urma refuzului unor terti de a 

ii generate de folosirea cardurilor 
administreaza retele 

pentru eventualele pierderi 

n circuitul de decontare) nu poate fi anulata de 

. Contractul pentru cardul de debit 
tre Utilizatorul de card. 

 preaviz scris de 10 

ractuale sau le executa in mod 
executat obligatia, fara punere in 

a Posesorului cardurilor, cu efect de la data 
notificarii) a utilizarii 

iunilor derulate prin 

adresata Bancii si prin 
tre Banca a notificarii si a 

rii contractului, soldul creditor din contul de card va fi deblocat sau restituit Posesorului de 
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5.8.6. Contractul va produce efecte si ulterior 
purtând date anterioare datei incetarii contractului sau carduri valide nepredate b
retine (bloca) in cont: valoarea tranzactiilo
contractului si care nu au fost debitate din cont pân
eventualelor tranzactii in litigiu cu alte ba
data de efectuare o data anterioara datei pred
5.8.7. Incetarea prezentului contract nu va prejudicia drepturile sau responsabilit
intreprinse sau neintreprinse anterior datei 
5.8.8. Taxa anuala de administrare card va fi returnat
anul respectiv, in care nu mai beneficiaz
expirarea anului pentru care a fost platita
formularul pus de Banca la dispozitia sa 
inchiderea contului (pâna la 30 de zile calendaristice) s
sumei intr-un alt cont curent 
5.8.9. In cazul in care una din part
necorespunzator ea datoreaza celeilalte p
5.8.10. Contractul de card de debit poate fi modificat conform prevederilor 
 
5.9. TERMENII SI CONDITIILE SPECIFICE UTILIZ
Toate cardurile emise de Raiffeisen Bank sunt inrolate in serviciul Comert Electronic 3
securitatea tranzactiilor de comert electronic derulate prin Internet.
a. Generalitati 
Banca pune la dispozitia Utilizatorului de Card 
Secure care ofera posibilitatea efectuarii tranzactiilor de comert electronic prin Internet in conditii de stricta 
securitate, in conformitate cu prevederile prezentelor clauze.
Banca poate modifica periodic instructiunile de utiliza
tacerea Posesorului de card valoreaza acceptarea tacita a modificarilor, in cazul in care 
notifica Bancii in scris neacceptarea modificarilor respective inainte de intrarea
Ultima versiune a instructiunilor va fi disponibila accesând site
Tranzactiile efectuate prin utilizarea serviciului Comert electronic 3
Termenilor si conditiilor de utilizare. 
Serviciul Comert electronic 3-D Secure este pus la dispozitie de Raiffeisen Bank prin intermediul ROMCARD S.A., 
procesator de date ce dispune de mijloace securizate Verified by VISA (standardul VISA International pentru 3
Secure) si MasterCard Secure Code (standardul MasterCard International pentru 3
Serviciul Comert electronic 3-D Secure functioneaza in conditiile in care site

tranzactia suporta standardele 3-D Secure, prezentând logo
Visa International si MasterCard International isi rezerva dreptul de a modifica, imbunatati ori intrerupe furnizarea 
acestui serviciu fara o notificare prealabila.
Serviciul Comert electronic 3-D Secure asigura un standard de securitate a tranzac
utimele tehnologii in acest domeniu, reducând sansele de frauda pe Internet.
Inrolarea pentru acest serviciu necesita furnizarea on
folosite ulterior pentru confirmarea identitatii
b. Activarea serviciului Comert electronic 3
Se efectueaza prin introducerea de informatii care sa permita verificarea identitatii Utilizatorului de card on
un site securizat. Pentru activarea serviciului Utilizatorul de card va accesa pagina web: www.raiffeisen.ro si va 
utiliza initial Parola de securitate in relatia cu Banca. In urma activarii Utilizatorul de card va detine o parola de 
acces care va fi solicitata de fiecare data cand va efectua o tranzactie in mediu 3
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i ulterior incetarii, in masura in care exista tranzactii in curs de
rii contractului sau carduri valide nepredate bancii. Banca

iilor efectuate prin card anterior rezilierii 
i care nu au fost debitate din cont pâna la data depunerii tuturor cardurilor la Banc

anci sau Posesorul de card, dar numai daca respectivele
datei predarii tuturor cardurilor catre banca. 

ncetarea prezentului contract nu va prejudicia drepturile sau responsabilitatile partilor ce decurg din
r datei incetarii. 

de administrare card va fi returnata prorata Posesorului de card (pentru perioada
n care nu mai beneficiaza de card), in cazul in care incetarea contractului 

tita, prin creditarea contului de card a carui inchidere se solicit
ia sa in acest scop. Clientul are obligatia ca in termenul r

calendaristice) sa ridice suma de bani in numerar sau s

ti nu-si executa obligatiile contractuale din vina sa sau le execut
celeilalte parti despagubiri conform legii. 

Contractul de card de debit poate fi modificat conform prevederilor art.8.1 din prezentele CGB

IILE SPECIFICE UTILIZARII SERVICIULUI COMERT ELECTRONIC 3-D SECURE
eisen Bank sunt inrolate in serviciul Comert Electronic 3-D Secure, care asigura 

securitatea tranzactiilor de comert electronic derulate prin Internet. 

Banca pune la dispozitia Utilizatorului de Card desemnati de Posesorul de card serviciul Comert electronic 3
Secure care ofera posibilitatea efectuarii tranzactiilor de comert electronic prin Internet in conditii de stricta 
securitate, in conformitate cu prevederile prezentelor clauze. 
Banca poate modifica periodic instructiunile de utilizare a acestui serviciu in conditiile legii. Partile convin ca 

de card valoreaza acceptarea tacita a modificarilor, in cazul in care Posesorului
notifica Bancii in scris neacceptarea modificarilor respective inainte de intrarea in vigoare a acestora.
Ultima versiune a instructiunilor va fi disponibila accesând site-ul Raiffeisen Bank (www.raiffeisen.ro).
Tranzactiile efectuate prin utilizarea serviciului Comert electronic 3-D Secure cad sub incidenta ultimei versiuni a 

D Secure este pus la dispozitie de Raiffeisen Bank prin intermediul ROMCARD S.A., 
procesator de date ce dispune de mijloace securizate Verified by VISA (standardul VISA International pentru 3
ecure) si MasterCard Secure Code (standardul MasterCard International pentru 3-D Secure). 

D Secure functioneaza in conditiile in care site-ul unde se efectueaza

D Secure, prezentând logo-urile si/sau  
Visa International si MasterCard International isi rezerva dreptul de a modifica, imbunatati ori intrerupe furnizarea 
acestui serviciu fara o notificare prealabila. 

D Secure asigura un standard de securitate a tranzactiilor pe Internet care inglobeaza 
utimele tehnologii in acest domeniu, reducând sansele de frauda pe Internet. 
Inrolarea pentru acest serviciu necesita furnizarea on-line a datelor personale ale Utilizatorilor de card 

confirmarea identitatii acestora in timpul efectuarii tranzactiilor Internet. 
b. Activarea serviciului Comert electronic 3-D Secure 
Se efectueaza prin introducerea de informatii care sa permita verificarea identitatii Utilizatorului de card on

site securizat. Pentru activarea serviciului Utilizatorul de card va accesa pagina web: www.raiffeisen.ro si va 
utiliza initial Parola de securitate in relatia cu Banca. In urma activarii Utilizatorul de card va detine o parola de 

ta de fiecare data cand va efectua o tranzactie in mediu 3-D Secure. 

n curs de decontare 
ncii. Banca are dreptul de a 

la data depunerii tuturor cardurilor la Banca si valoarea 
respectivele operatiuni au ca 

ilor ce decurg din actiuni 

prorata Posesorului de card (pentru perioada ramasa din 
 intervine inainte de 

nchidere se solicita, utilizând 
n termenul ramas pâna la 

n numerar sau sa solicite transferul 

iile contractuale din vina sa sau le executa 

din prezentele CGB-PJ. 

D SECURE 
D Secure, care asigura 

Comert electronic 3-D 
Secure care ofera posibilitatea efectuarii tranzactiilor de comert electronic prin Internet in conditii de stricta 

re a acestui serviciu in conditiile legii. Partile convin ca 
Posesorului de card nu 

in vigoare a acestora. 
ul Raiffeisen Bank (www.raiffeisen.ro). 

D Secure cad sub incidenta ultimei versiuni a 

D Secure este pus la dispozitie de Raiffeisen Bank prin intermediul ROMCARD S.A., 
procesator de date ce dispune de mijloace securizate Verified by VISA (standardul VISA International pentru 3-D 

ul unde se efectueaza 

Visa International si MasterCard International isi rezerva dreptul de a modifica, imbunatati ori intrerupe furnizarea 

tiilor pe Internet care inglobeaza 

ale Utilizatorilor de card care vor fi 

Se efectueaza prin introducerea de informatii care sa permita verificarea identitatii Utilizatorului de card on-line, pe 
site securizat. Pentru activarea serviciului Utilizatorul de card va accesa pagina web: www.raiffeisen.ro si va 

utiliza initial Parola de securitate in relatia cu Banca. In urma activarii Utilizatorul de card va detine o parola de 
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c. Securitatea parolei de acces 
Utilizatorii de card au obligatia de a asigura prin toate mijloacele securitatea datelor de identificare si a parolei de 
acces pentru utilizarea serviciului Comert electronic 3
d. Sunt interzise urmatoarele Utilizatorului de card:
• Substituirea (cu intentie) unei alte persoane sau entitati care sa utilizeze serviciul Comert electronic 3
• Trimiterea pe orice cale a unor programe tip viru
oricarei componente hard/soft (inclusiv de comunicatii) a serviciului accesat.
• Trimiterea de spam, pe orice cale, si invadarea site
• Modificarea, adaptarea, decompilarea sau dezasamblarea, sub
portiuni a serviciului 3-D Secure. 
• Stergerea oricarei notificari privind drepturile de proprietate (copyright, trademark) intâlnite prin accesul la 
serviciu. 
• Utilizarea oricaror mijloace (aplicatii de cautare, dispozitive, procese) pentru regasirea sau reproducerea 
structurii de navigare, prezentare si continutul site
Code. 
• Intreruperea accesului altor utilizatori la acest serviciu, la servere sau retele conectate la acesta.
• Incalcarea regulilor si conditiilor specifice de utilizare a serviciului 3
procedurilor oricarei retele conectate la acesta.
e. Raiffeisen Bank, VISA International, MasterCard International nu pot fi responsabile pentru:
• modificarea, suspendarea sau orice intreruperi in furnizarea serviciului datorate unor cauze independente de 
vointa lor; 
• defectiuni ale computerului Utilizatorului de card sau in furnizarea serviciilor telefonice, aparute in timpul 
tranzactiilor Internet; 
• eventuale pagube produse prin virusarea computerului/ modem
Internet. 
Raiffeisen Bank isi rezerva dreptul de a dezactiva temporar sau permanent accesul Utilizatorului de card la serviciul 
3D Secure in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor de 
Banca va informa Posesorul de card/Utilizatorul de card prin intermediul serviciului te
la dezactivarea serviciului si motivele acestei masuri imediat dupa luarea sa, cu exceptia cazului in care furnizarea 
acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii 
f. Relatia cu comerciantii 
Utilizatorul de card are deplina libertate de a cumpara bunuri/servicii prin Internet prin accesarea serviciului 3D 
Secure. Totusi, corespondenta cu comerciantii alesi, participarea la promotii on
bunurilor/serviciilor cumparate, orice alte conditii si garantii asociate cu acestea sunt numai de domeniul relatiei 
dintre Utilizatorul de card/ Posesorul de card
Mastercard International neputând fi facute responsabile sub nici o forma de eventuale pagube aparute in urma 
relatiei directe cu comerciantii. 
Utilizarea serviciului nu inseamna in nici un fel ca Raiffeisen Bank, Visa International si/sau MasterCard 
International recomanda vreun comerciant de Internet sau ca garanteaza calitatea bunurilor/serviciilor furnizate de 
acesta. 
Orice litigiu cu privire la nerespectarea de catre comerciant a conditiilor de plata, livrare, calitate a 
bunurilor/serviciilor achizitionate se pot rezolva excl
acest sens Banca recomanda Utilizatorului de card/
comerciant si sa salveze pe computerul sau pagina continând dovada efectuarii tr
g. Drepturi de proprietate: 
• Serviciul 3-D Secure contine informatii protejate de legea dreptului de proprietate intelectuala si alte legi 
aplicabile. 
• Raiffeisen Bank acorda Posesorului de card
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Utilizatorii de card au obligatia de a asigura prin toate mijloacele securitatea datelor de identificare si a parolei de 
i Comert electronic 3-D Secure. 

d. Sunt interzise urmatoarele Utilizatorului de card: 
• Substituirea (cu intentie) unei alte persoane sau entitati care sa utilizeze serviciul Comert electronic 3
• Trimiterea pe orice cale a unor programe tip virus care sa intrerupa, distruga sau sa limiteze functionalitatea 
oricarei componente hard/soft (inclusiv de comunicatii) a serviciului accesat. 
• Trimiterea de spam, pe orice cale, si invadarea site-urilor Verified by Visa si MasterCard Secure Code accesate.
• Modificarea, adaptarea, decompilarea sau dezasamblarea, sub-licentierea, traducerea, vânzarea oricarei 

• Stergerea oricarei notificari privind drepturile de proprietate (copyright, trademark) intâlnite prin accesul la 

• Utilizarea oricaror mijloace (aplicatii de cautare, dispozitive, procese) pentru regasirea sau reproducerea 
structurii de navigare, prezentare si continutul site-urilor afisând siglele Verified by Visa si MasterCard Secure 

perea accesului altor utilizatori la acest serviciu, la servere sau retele conectate la acesta.
• Incalcarea regulilor si conditiilor specifice de utilizare a serviciului 3-D Secure in general si/sau a regulilor si 

acesta. 
e. Raiffeisen Bank, VISA International, MasterCard International nu pot fi responsabile pentru: 
• modificarea, suspendarea sau orice intreruperi in furnizarea serviciului datorate unor cauze independente de 

i Utilizatorului de card sau in furnizarea serviciilor telefonice, aparute in timpul 

• eventuale pagube produse prin virusarea computerului/ modem-ului Utilizatorului de card in timpul tranzactiilor 

erva dreptul de a dezactiva temporar sau permanent accesul Utilizatorului de card la serviciul 
in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor de utilizare. 

Utilizatorul de card prin intermediul serviciului telefonic Call Center cu privire 
la dezactivarea serviciului si motivele acestei masuri imediat dupa luarea sa, cu exceptia cazului in care furnizarea 
acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii 

Utilizatorul de card are deplina libertate de a cumpara bunuri/servicii prin Internet prin accesarea serviciului 3D 
Secure. Totusi, corespondenta cu comerciantii alesi, participarea la promotii on-line, plata si livrarea 
bunurilor/serviciilor cumparate, orice alte conditii si garantii asociate cu acestea sunt numai de domeniul relatiei 

Posesorul de card si comerciantul virtual, Raiffeisen Bank, Visa International si/sau 
neputând fi facute responsabile sub nici o forma de eventuale pagube aparute in urma 

Utilizarea serviciului nu inseamna in nici un fel ca Raiffeisen Bank, Visa International si/sau MasterCard 
comerciant de Internet sau ca garanteaza calitatea bunurilor/serviciilor furnizate de 

Orice litigiu cu privire la nerespectarea de catre comerciant a conditiilor de plata, livrare, calitate a 
bunurilor/serviciilor achizitionate se pot rezolva exclusiv intre Utilizatorul de card/ Posesorul de card
acest sens Banca recomanda Utilizatorului de card/ Posesorul de card sa retina cât mai multe informatii despre 
comerciant si sa salveze pe computerul sau pagina continând dovada efectuarii tranzactiei. 

D Secure contine informatii protejate de legea dreptului de proprietate intelectuala si alte legi 

Posesorului de card /Utilizatorului de card o licenta de utilizare n

Utilizatorii de card au obligatia de a asigura prin toate mijloacele securitatea datelor de identificare si a parolei de 

• Substituirea (cu intentie) unei alte persoane sau entitati care sa utilizeze serviciul Comert electronic 3-D Secure. 
s care sa intrerupa, distruga sau sa limiteze functionalitatea 

urilor Verified by Visa si MasterCard Secure Code accesate. 
licentierea, traducerea, vânzarea oricarei 

• Stergerea oricarei notificari privind drepturile de proprietate (copyright, trademark) intâlnite prin accesul la acest 

• Utilizarea oricaror mijloace (aplicatii de cautare, dispozitive, procese) pentru regasirea sau reproducerea 
urilor afisând siglele Verified by Visa si MasterCard Secure 

perea accesului altor utilizatori la acest serviciu, la servere sau retele conectate la acesta. 
D Secure in general si/sau a regulilor si 

• modificarea, suspendarea sau orice intreruperi in furnizarea serviciului datorate unor cauze independente de 

i Utilizatorului de card sau in furnizarea serviciilor telefonice, aparute in timpul 

ului Utilizatorului de card in timpul tranzactiilor 

erva dreptul de a dezactiva temporar sau permanent accesul Utilizatorului de card la serviciul 

lefonic Call Center cu privire 
la dezactivarea serviciului si motivele acestei masuri imediat dupa luarea sa, cu exceptia cazului in care furnizarea 
acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii legale. 

Utilizatorul de card are deplina libertate de a cumpara bunuri/servicii prin Internet prin accesarea serviciului 3D 
line, plata si livrarea 

bunurilor/serviciilor cumparate, orice alte conditii si garantii asociate cu acestea sunt numai de domeniul relatiei 
si comerciantul virtual, Raiffeisen Bank, Visa International si/sau 

neputând fi facute responsabile sub nici o forma de eventuale pagube aparute in urma 

Utilizarea serviciului nu inseamna in nici un fel ca Raiffeisen Bank, Visa International si/sau MasterCard 
comerciant de Internet sau ca garanteaza calitatea bunurilor/serviciilor furnizate de 

Orice litigiu cu privire la nerespectarea de catre comerciant a conditiilor de plata, livrare, calitate a 
Posesorul de card si acesta. In 

sa retina cât mai multe informatii despre 

D Secure contine informatii protejate de legea dreptului de proprietate intelectuala si alte legi 

/Utilizatorului de card o licenta de utilizare non-exclusiva a 
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serviciului 3-D Secure actual si a imbunatatirilor ce se vor adauga in timp in concordanta cu prezentele clauze.
• Posesorul de card /Utilizatorul de card nu va copia, altera sau folosi in nici un fel marcile de comert Raiffeisen 
(proprietatea Raiffeisen Bank), 3-D Secure (proprietatea Visa International si MasterCard International) si nici logo
urile, produsele si numele asociate acestui serviciu.
 
 
6. DISPOZITII PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLAT
6.1. Instrumentele de plata de debit vor fi procesate de c
6.2. Clientul va prezenta Bancii, tinând cont de termenele 
(cecuri, bilete la ordin, cambii) care i
raspunzator de completarea corecta a acestora 
etc). 
6.3. In vederea remiterii spre incasare, 
(cecuri, bilete la ordin, cambii) de catre Banc
instrumentului de debit de plata prezentat, cu men
6.4. Pentru formularele instrumentelor de plat
completate pentru care Clientul solicita anularea acestora, Clientul are obliga
De asemenea, in cazul inregistrarii unui incident de plat
indata Bancii toate formularele de cec ridicate de la Banc
6.5. In toate cazurile de incetare a relatiilor de cont cu Banca, Clientul titular de cont se oblig
toate formularele de cec, bilet la ordin si cambie aflate 
6.6. Banca nu va elibera formulare de cec barat clien
a elibera un numar limitat de formulare de instrumente de plat
clientului in relatia cu Banca. 
6.7. Banca nu va fi responsabila de pierderi de cecuri, bilete la ordin, cambii care nu s
Pentru orice instrument de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin) pierdut, furat sau distrus, posesorul
instiinta despre aceasta pe tras si poate solicita anularea titlului printr
locului in care instrumentul este platit. 
6.8. In vederea efectuarii de catre Banca
Clientului, Clientul trebuie sa asigure in cont disponibilit
comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile prestate. Astfel, 
Clientul are obligatia ca la emiterea de cecuri s
si, de asemenea, sa mentina in cont aceste sume pân
biletelor la ordin cu scadenta, Clientul emitent
instrumentului de debit cel târziu la data scaden
Clientului prin afisare in locuri special amenajate 
6.9. In cazul in care sunt primite la plata pe Contul Clientului mai multe instrumente de plata de debit, a
totala depaseste disponibilul Contului Clientului Banca va executa plata instrumentelor de plat
soldului disponibil si in ordinea prelucrarii instruc
Platile se vor efectua numai in masura i
poprire sau alta dispozitie de indisponibilizare a contului/blocare a fondurilor emis
inclusiv ca urmare a instituirii unor sanct
unei sanctiuni de catre Banca. 
6.10. Clientul ia la cunostinta ca, in cazul prezent
de data limita de prezentare la plata a respectivului instrument, exist
dresa protestul si regresul in cazul unui eventual refuz la plat
parcurgerii circuitului de compensare/decontare 
spre plata a instrumentului de debit prezentat, cu asumarea acestui risc. Banca
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D Secure actual si a imbunatatirilor ce se vor adauga in timp in concordanta cu prezentele clauze.
/Utilizatorul de card nu va copia, altera sau folosi in nici un fel marcile de comert Raiffeisen 

D Secure (proprietatea Visa International si MasterCard International) si nici logo
urile, produsele si numele asociate acestui serviciu. 

II PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLATA DE DEBIT (CECURI, CAMBII SI BILETE LA ORDIN)
de debit vor fi procesate de catre Banca cu respectarea legislatiei specifice 

inând cont de termenele si circuitele in vigoare, instrumente de plat
indeplinesc conditiile prevazute in legislatia specific

a acestora si a documentelor aferente (borderouri, documente

ncasare, si dupa caz, a acceptarii si decontarii instrumentelor de plat
tre Banca, Clientul trebuie sa se asigure de completarea corect

prezentat, cu mentiunile obligatorii conform Legilor specifice aplicabile.
Pentru formularele instrumentelor de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin) necompletate sau

anularea acestora, Clientul are obligatia de a le preda Ba
rii unui incident de plata major cu cecuri, Clientul are obliga

ncii toate formularele de cec ridicate de la Banca, aflate in posesia sa si/sau a mandatarilor s
iilor de cont cu Banca, Clientul titular de cont se oblig

i cambie aflate in posesia sa. 
Banca nu va elibera formulare de cec barat clientilor aflati in interdictie bancara. Banca is

r limitat de formulare de instrumente de plata de debit, in functie de vechimea

de pierderi de cecuri, bilete la ordin, cambii care nu s-au produs din vina
de debit (cec, cambie, bilet la ordin) pierdut, furat sau distrus, posesorul
i poate solicita anularea titlului printr-o cerere adresata presedintelui judec

a a platii instrumentelor de plata de debit prezentate la plat
n cont disponibilitatile necesare pentru a acoperi respectiva

ncii pentru serviciile prestate. Astfel, in conformitate cu Legislatia specific
ia ca la emiterea de cecuri sa dispuna de fondurile necesare in contul ment

n cont aceste sume pâna la prezentarea la plata a instrumentului. I
, Clientul emitent are obligatia sa-si asigure disponibilul necesar decont

l târziu la data scadentei pâna la ora limita pentru plata stabilita de Banc
amenajate in unitatile bancii si/sau in pagina de Internet www.raiffeisen.ro.

pe Contul Clientului mai multe instrumente de plata de debit, a
te disponibilul Contului Clientului Banca va executa plata instrumentelor de plat

rii instructiunilor in sistemele de procesare interne. 
in care disponibilul din contul Clientului nu este afectat de un ordin

ie de indisponibilizare a contului/blocare a fondurilor emisa de o autoritate
tiuni internationale obligatorii in dreptul intern sau ca

n cazul prezentarii la plata a unui instrument de debit la o dat
a respectivului instrument, exista riscul de decadere din termenul 

n cazul unui eventual refuz la plata din partea platitorului, ca urmare a duratei 
rii circuitului de compensare/decontare si, intr-o asemenea ipoteza, solicita in mod expres transmiterea 

a instrumentului de debit prezentat, cu asumarea acestui risc. Banca va transmite spre plat

D Secure actual si a imbunatatirilor ce se vor adauga in timp in concordanta cu prezentele clauze. 
/Utilizatorul de card nu va copia, altera sau folosi in nici un fel marcile de comert Raiffeisen 

D Secure (proprietatea Visa International si MasterCard International) si nici logo-

I BILETE LA ORDIN) 
iei specifice in vigoare. 

n vigoare, instrumente de plata de debit 
ia specifica aplicabila, fiind 

i a documentelor aferente (borderouri, documente justificative, 

rii instrumentelor de plata de debit 
se asigure de completarea corectasi completa a 

aplicabile. 
de debit (cec, cambie, bilet la ordin) necompletate sau incorect 

ancii. 
major cu cecuri, Clientul are obligatia de a restitui de 

i/sau a mandatarilor sai. 
iilor de cont cu Banca, Clientul titular de cont se obliga sa restituie Bancii 

isi rezerva dreptul de 
ie de vechimea si istoricul 

rodus din vina Bancii. 
de debit (cec, cambie, bilet la ordin) pierdut, furat sau distrus, posesorul poate 

edintelui judecatoriei 

de debit prezentate la plata pe contul 
ectiva plata, cât si plata 
ia specifica aplicabila, 

tionat pe instrument 
In cazul cambiilor si 

i asigure disponibilul necesar decontarii 
de Banca si comunicata 

n pagina de Internet www.raiffeisen.ro. 
pe Contul Clientului mai multe instrumente de plata de debit, a caror suma 

te disponibilul Contului Clientului Banca va executa plata instrumentelor de plata de debit in limita 

n care disponibilul din contul Clientului nu este afectat de un ordin de 
de o autoritate competenta, 

n dreptul intern sau ca urmare a aplicarii 

a unui instrument de debit la o data foarte apropiata 
termenul in care poate 
ca urmare a duratei 

n mod expres transmiterea 
va transmite spre plata instrumentul 
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de debit receptionat pâna cel târziu in ziua bancar
ordin sau a cambiei, la data la care acesta este pl
aplicabile. 
6.11. Clientul ia la cunostinta ca, in cazul de
asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea men
electronic si este de acord cu decontarea pe suport hârtie, asumân
practicate de Banca si afisate la sediile acesteia sau conform Contractelor specifice
eventuala pierdere a dreptului de protest s
 
7. ACORDAREA DE CREDITE 
7.1. Facilitati de credit. Finantari bancare. Angajamente. Alte tipuri de finan
7.1.1. Orice facilitate de credit (fara a se limita la credite la termen, linii de credit re
bancara (fara a se limita la scontari/forfet
prezentul document) si /sau orice alt tip de finan
creditare ale Bancii, fie in baza unui Contract de facilitate 
facilitatilor de credit /finantarilor bancare), fie 
alt tip de finantare). 
7.1.2. Raportul juridic derivat din facilitat
guvernat de termenii si conditiile cuprinse 
capitolului 7 (“Acordarea de credite”), impreun
fac parte integranta din oricare Contract de facilitate/Cerere specific
7.1.3. Creditele vor fi garantate cu garan
face conform prevederilor din Contractele de 
7.1.4. Pentru sumele datorate de Client conform 
Banca va încasa o dobânda penalizatoare
7.2. Angajamentele Clientului fata de Banc
7.2.1. Clientul, dupa caz, Codebitorul/Garantul se oblig
specifica: 
a. sa utilizeze orice facilitate de credit acordat
specifice.  
b. cu exceptia creditului furnizor in cadrul activit
al Bancii, cu orice persoane, fizice sau juridice, 
tertilor, indiferent de natura garantiei, a
oricaror altor acte sau operatiuni admise de lege, determin
parte, efectele actelor juridice de imprumut sau garantare;
c. sa mentina creantelor Bancii un rang de preferin
viitori ai sai. In acest sens Clientul nu va rambursa preferen
favoarea altor creditori garantii care sa aib
luarea in considerare a proportiei creantei avute de Banc
desemnati creditori privilegiati prin efectul
d. sa nu instraineze sau sa dispuna (chiar prin constituirea oric
normal al desfasurarii obiectului de activitate de oricare dintre activele sale (altele decât
garantiilor accesorii oricarui Contract de facilitate/Cereri specifice
negativ asupra capacitatii sale de rambursare a facilit
constituie nici o sarcina asupra nici unuia dintre
e. sa furnizeze cu promptitudine, pe toat
bilantul depus la organele fiscale, balan
dispozitia Bancii documentele corespunza
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n ziua bancara urmatoare datei receptionarii acestuia sau, 
ordin sau a cambiei, la data la care acesta este platibil conform celor stipulate pe instrument sau prin legile 

n cazul depunerii unui instrument care prezinta alterari, indoituri, pete sau
asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mentiunilor aflate pe acest instrument, acesta nu poate

i este de acord cu decontarea pe suport hârtie, asumându-si astfel toate costurile,
ate la sediile acesteia sau conform Contractelor specifice incheiate cu Banca, precum 

si regres. 

ri bancare. Angajamente. Alte tipuri de finantari. 
a se limita la credite la termen, linii de credit reinnoibile, etc),

ri/forfetari/factoring), Angajament (de tipul celor mentionate la pct.7.7 
i /sau orice alt tip de finantare, va putea fi acordat/a, tinând cont de normele proprii de 

Contract de facilitate incheiat in acest sens intre Banca
rilor bancare), fie in temeiul unei Cereri specifice (in cazul Angajamentelor/ oric

atile de credit/finantarile bancare/Angajamentele acordate de
iile cuprinse in prezentele CGB si in Documentele de Finantare

mpreuna cu oricare alte clauze din prezentele CGB in leg
Contract de facilitate/Cerere specifica incheiate de Client cu Banca

Creditele vor fi garantate cu garantiile prevazute în normele Bancii, iar rambursarea sumelor acordate
Contractele de facilitate/Cererilor specifice. 

Pentru sumele datorate de Client conform Documentelor de Finantare si nerambursate la 
penalizatoare. 

de Banca 
Codebitorul/Garantul se obliga fata de Banca prin oricare Contract de

utilizeze orice facilitate de credit acordata in conformitate cu prevederile Contractului de

n cadrul activitatii curente, sa nu incheie fara acordul prealabil, expres,
ncii, cu orice persoane, fizice sau juridice, in calitate de imprumutator sau de garant 

iei, acte juridice de imprumut sau garantare, sau acte care, prin intermediul 
iuni admise de lege, determina, din punct de vedere economic sau juridic, 

mprumut sau garantare; 
ncii un rang de preferinta cel putin egal (pari passu) cu cele ale oric

n acest sens Clientul nu va rambursa preferential sumele datorate altor creditori 
aiba rang si/sau valoare superioara celor constituite in favoarea B
ei avute de Banca in totalul creantelor creditorilor Clientului, al

efectul legilor cu aplicare generala. 
(chiar prin constituirea oricarei sarcini) in alt mod decât cel impus

rii obiectului de activitate de oricare dintre activele sale (altele decât cele ce 
Contract de facilitate/Cereri specifice), daca acest fapt e de natura

ii sale de rambursare a facilitatii de credit/finantarii bancare/Angajamentului 
asupra nici unuia dintre activele sale, cu exceptia celor expres aprobate de Banc

furnizeze cu promptitudine, pe toata perioada in care are contractate facilitati, semestrial,
ul depus la organele fiscale, balanta de verificare contabila aferenta raportarii bilan

atoare in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data prev

rii acestuia sau, in cazul biletului la 
conform celor stipulate pe instrument sau prin legile 

ndoituri, pete sau alte 
iunilor aflate pe acest instrument, acesta nu poate fi prelucrat 

i astfel toate costurile, conform tarifelor 
ncheiate cu Banca, precum si 

nnoibile, etc), finantare 
ionate la pct.7.7 in 

cont de normele proprii de 
a si Client (in cazul 

n cazul Angajamentelor/ oricarui 

acordate de Banca va fi 
are. Toate clauzele 

n legatura cu acestea, 
Banca. 

ncii, iar rambursarea sumelor acordate se va 

 scadentele stabilite, 

prin oricare Contract de facilitate /Cerere 

Contractului de facilitate/Cererii 

acordul prealabil, expres, in scris, 
 pentru obligatii ale 

acte care, prin intermediul 
vedere economic sau juridic, in tot sau in 

in egal (pari passu) cu cele ale oricaror alti creditori 
 si nu va constitui in 

n favoarea Bancii, cu 
elor creditorilor Clientului, altii decât cei 

n alt mod decât cel impus de cursul 
cele ce fac obiectul 
a sa aiba un impact 

rii bancare/Angajamentului si sa nu 
ia celor expres aprobate de Banca; 

i, semestrial, concomitent cu 
bilantiere, punând la 

calendaristice de la data prevazuta de 
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lege pentru inregistrarea lor la autoritatea competent
f. sa permita si/sau sa faciliteze examinarea de c
documentelor sau arhivelor sale si/sau ale Garan
de facilitate/Cererile specifice incheiate cu Banca.
g. sa suporte toate taxele si orice cheltuieli aferente constituirii 
Contractelor de facilitate/Cererilor specifice 
privire la Documentele de Finantare, cu excep
sarcina Clientului. 
h. sa asigure integritatea si folosirea in bune condi
garantii sau orice alta sarcina asupra bunurilor aduse 
constiturii in favoarea Bancii a unei ipoteci imobiliare /mobiliare de prim
având o valoare de piata cel putin egala 
natura sa nu impieteze valorificarea acestuia
i. sa nu instraineze bunurile aduse in garan
credit/finantari bancare/oricarui Angajament acordate de Banc
sa nu dezmembreze/ modifice imobilele ipotecate, s
bancii; În cazul in care bunul ce face obiectu
la un pret de vânzare mai mic decât valoarea creditului,
Banca si sa informeze Banca cu privire la 
in acest cont sa fie tinute la dispozitia B
ultimei teze a acestui paragraf nu se vor interpreta 
j. in cazul nerespectarii obligatiilor prev
ingreunarii unei eventuale executari silite 
egal cu valoarea de piata a bunului ce face obiectul garan
a depasi valoarea Obligatiilor de plata. 
k. Clientul/Codebitorul cu privire la toate bunurile asupra carora sunt constituite garantiile aferente 
facilitate/Cererilor specifice si/sau oricaror alte 
bunurile proprietatea acestuia aduse in garantie, 
societate de asigurari acceptata de catre
reinnoiasca la timp asigurarile, astfel incât asigurarea sa produca efecte neintrerupt pâna la plata integrala a 
tuturor sumelor datorate si garantate in temeiul 
asigurare reinnoite sau in cazul neprezentarii dovezilor de plata a primelor de asigurare la scadenta acestora (caz 
in care Banca este indreptatita sa considere ca a incetat polita de asigurare) , 
Garantul imputerniceste Banca sa reinnoiasca, respectiv sa incheie  
necesar polita de asigurare pentru sumele cuvenite cu titlu de despagubiri si pentru acest scop sa debiteze 
Cont al acestuia deschis la Banca, de disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la termen), 
reprezentând primele de asigurare si sa efectueze plata acestor prime
sunt de acord ca Banca are dreptul neingra
asigurare, aceasta putând fi si o societate partenera a Bancii. 
solicitarea Bancii, sa predea acesteia in original, contractul de asigurar
si conditiile asigurarii), ce urmeaza a fi pastrat de Banca pâna la plata integrala a tuturor obligatiilor rezultând din 
Documentele de Finantare. 
l. sa notifice Bancii in scris orice imprejurare de natur
de drept sau de fapt existenta la momentul 
intervenirea acesteia, incluzând dar fara a se limita la:
_ orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau alt
organizatorica, initierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare,
social al altor societati comerciale; 
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nregistrarea lor la autoritatea competenta . 
faciliteze examinarea de catre reprezentantii ori imputernicitii Ba

i/sau ale Garantilor/Codebitorilor, care au legatura cu oricare
u Banca. 

i orice cheltuieli aferente constituirii si inregistrarii legale a garan
Contractelor de facilitate/Cererilor specifice sau datorate pentru indeplinirea altor formalitat

, cu exceptia situatiei in care Banca va aproba expres o obliga

n bune conditii a bunurilor aduse de acesta in garantie, s
asupra bunurilor aduse in garantie in favoarea unor terte par

ncii a unei ipoteci imobiliare /mobiliare de prim rang asupra unui bun de acela
 cu cea a bunului ce face obiectul garantiei si având o situa

nu impieteze valorificarea acestuia de catre Banca. 
n garantie pe intreaga perioada de derulare a oric

rui Angajament acordate de Banca; in cazul garantiilor ipotecare, se
nu dezmembreze/ modifice imobilele ipotecate, sa nu le inchirieze catre terti fara acordul prealabil scris al 

n care bunul ce face obiectul garantiei ar fi instrainat, Garantul se obliga sa nu 
de vânzare mai mic decât valoarea creditului, sa depuna pretul într-un cont bancar distinct deschis la 

 acesta operatiune si depunerea pretului in cont urmând ca sumele depuse 
ia Bancii iar contul in cauza sa fie ipotecat in favoarea B

acestui paragraf nu se vor interpreta in sensul unui acord de instrainare. 
iilor prevazute la lit.i), interesele Bancii se prezuma a fi v
ri silite si sunt datorate Bancii daune interese cu titlu de clauza

bunului ce face obiectul garantiei, valoarea stabilita conform evalua

cu privire la toate bunurile asupra carora sunt constituite garantiile aferente 
si/sau oricaror alte Documente de Finantare, dupa caz, Garantul, in ce priveste 

bunurile proprietatea acestuia aduse in garantie, se obliga sa asigure aceste bunuri in conditiile pct.7.13.5
e catre Banca, sa plateasca primele de asigurare la scadenta acestora si sa 

reinnoiasca la timp asigurarile, astfel incât asigurarea sa produca efecte neintrerupt pâna la plata integrala a 
tuturor sumelor datorate si garantate in temeiul Documentelor de Finantare. In situatia neprezentarii politei de 
asigurare reinnoite sau in cazul neprezentarii dovezilor de plata a primelor de asigurare la scadenta acestora (caz 
in care Banca este indreptatita sa considere ca a incetat polita de asigurare) , Clientul/Code
Garantul imputerniceste Banca sa reinnoiasca, respectiv sa incheie  pe contul si in numele acestuia de câte ori este 

pentru sumele cuvenite cu titlu de despagubiri si pentru acest scop sa debiteze 
l acestuia deschis la Banca, de disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la termen), 

reprezentând primele de asigurare si sa efectueze plata acestor prime. In acest caz Clientul/Codebitorul/Garantul 
ca Banca are dreptul neingradit de a alege societatea de asigurare cu care se va incheia polita de 

asigurare, aceasta putând fi si o societate partenera a Bancii. Clientul/Codebitorul/Garantul 
solicitarea Bancii, sa predea acesteia in original, contractul de asigurare (polita de asigurare impreuna cu termenii 
si conditiile asigurarii), ce urmeaza a fi pastrat de Banca pâna la plata integrala a tuturor obligatiilor rezultând din 

mprejurare de natura economica sau juridica, act sau fapt care ar
la momentul incheierii oricarui Contract de facilitate/Cereri specifice

a se limita la: 
icare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau alta procedur

ierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul 

ancii a activitatii, a 
cu oricare dintre Contractele 

rii legale a garantiilor accesorii 
ati cerute de lege cu 

Banca va aproba expres o obligatie diferita in 

ie, sa nu constituie noi 
rti decât cu conditia 

rang asupra unui bun de acelasi tip, 
i având o situatie juridica de 

de derulare a oricarei facilitati de 
iilor ipotecare, se obliga in plus 

acordul prealabil scris al 
nu instraineze bunul 

un cont bancar distinct deschis la 
n cont urmând ca sumele depuse 

n favoarea Bancii. Prevederile 

a fi vatamate datorita 
a penala in cuantum 
arii Bancii, dar fara 

cu privire la toate bunurile asupra carora sunt constituite garantiile aferente Contractelor de 
, dupa caz, Garantul, in ce priveste 

se obliga sa asigure aceste bunuri in conditiile pct.7.13.5, la o 
Banca, sa plateasca primele de asigurare la scadenta acestora si sa 

reinnoiasca la timp asigurarile, astfel incât asigurarea sa produca efecte neintrerupt pâna la plata integrala a 
. In situatia neprezentarii politei de 

asigurare reinnoite sau in cazul neprezentarii dovezilor de plata a primelor de asigurare la scadenta acestora (caz 
Clientul/Codebitorul, dupa caz, 

pe contul si in numele acestuia de câte ori este 
pentru sumele cuvenite cu titlu de despagubiri si pentru acest scop sa debiteze orice 

l acestuia deschis la Banca, de disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la termen), cu sumele 
Clientul/Codebitorul/Garantul 

dit de a alege societatea de asigurare cu care se va incheia polita de 
Clientul/Codebitorul/Garantul se obliga ca, la 

e (polita de asigurare impreuna cu termenii 
si conditiile asigurarii), ce urmeaza a fi pastrat de Banca pâna la plata integrala a tuturor obligatiilor rezultând din 

, act sau fapt care ar modifica starea 
facilitate/Cereri specifice, imediat dupa 

procedura de restructurare 
sau participarea la capitalul 
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_ orice modificare a obiectului sau naturii activit
_ orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale ini
_ iminenta oricarui Caz de Neindeplinire 
m. sa puna la dispozitia Bancii, pe toata 
informatiile/documentele considerate relevante pentru aprecierea situa
documente/informatii solicitate de Banc
financiara, in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la
sens. 
n. sa notifice Bancii in prealabil, in scris, inten
credit/finantari bancare. 
o. fara acordul prealabil expres, in scris, al B
proprietate deplin, cu toate atributele sale, asupra p
Clientului, ori o alta schimbare de natura 
la data semnarii Documentelor de Finant
drepturilor de vot, prin contract sau altfel).
p. fara acordul prealabil al Bancii, sa nu adopte o hot
aceasta, Clientul atesta si garanteaza ca
asupra capitalului social al Clientului si de a nu adopta o hot
conformitate cu acest articol si cu respectarea prevederilor
determine nerespectarea acestei obligatii fa
q. daca garantia este constituita asupra autovehicolelor achizi
de identitate in original, in termen de maxim 30 (treizeci) de zile calend
daca garantia este constituita asupra oric
târziu la data primei trageri din credit; 
r. sa pastreze in fiinta Conturile asupra c
durata Documentelor de Finantare si sa 
Conturi decât cu acordul prealabil expres 
s. sa prezinte in termen de 30 de zile de la data tragerii factura final
baza de factura proforma) 
t. sa permita si sa faciliteze examinarea de c
si/sau arhivelor si/sau bunurilor Clientului 
acest sens, Banca va putea, oricând va considera necesar, s
bunurile Clientului si/sau Garantului asupra c
u. sa nu modifice (prin demolare, construire extindere, etc.), f
autorizatiilor/avizelor cerute de lege, imobilele aduse 
Cartea funciara a imobilelor. 
v. sa efectueze modificarile imobilelor aduse 
respectarea intocmai a acesteia, sa prezinte B
cazul, documentatia cadastrala ce atest
dobândite asupra constructiilor noi si/sau asupra
de zile de la procesul-verbal de receptie la terminarea lucr
de ipoteca al Bancii si asupra acestora (in termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data int
w. sa constituie ipoteci asupra altor imobile, sau s
Documentelor de Finantare, in conditiile prev
x. sa incaseze in conturile anume deschise la Banc
despagubire in cazul pieirii sau deteriora
ipoteca se stramuta de drept in temeiul art. 2330 Cod Civil. Clientul solicit
exclusiv pentru rambursarea anticipata par
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icare a obiectului sau naturii activitatilor comerciale desfasurate; 
orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale initiate impotriva sa, sau iminente; 

ndeplinire sau Culpa, etc. 
 perioada in care are in derulare Contracte de facilitate/

iile/documentele considerate relevante pentru aprecierea situatiei sale economico-financiare 
ii solicitate de Banca in legatura cu activitatea sa economica, situa

) zile calendaristice de la trimiterea de catre Banca a unei solicit

n scris, intentia de rambursare partiala/integrala, in avans a oric

n scris, al Bancii, sa nu faca nici o schimbare privind titularii dreptului
proprietate deplin, cu toate atributele sale, asupra partilor sociale/actiunilor ce formeaza 

 sa afecteze controlul direct sau indirect al asociatilor/ac
tare asupra capitalului social al Clientului (indiferent dac

drepturilor de vot, prin contract sau altfel). 
nu adopte o hotarâre in vederea reorganizarii, fuziunii sau

a asociatii/actionarii au acceptat obligatia de a-si men
i de a nu adopta o hotarâre de reorganizare, fuziune sau divizare, 

i cu respectarea prevederilor legale si ca nu exista impedimente de na
ii fata de Banca. 

asupra autovehicolelor achizitionate din credit, sa depuna la Banc
n termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data acord

asupra oricaror alte autovehicole, cartea de identitate in original se va prezenta cel 

asupra carora a constituit garantii reale mobiliare in favoarea B
 nu constituie sau sa inregistreze nici o alta garantie cu privire la aceste 

Conturi decât cu acordul prealabil expres in scris al Bancii. 
termen de 30 de zile de la data tragerii factura finala (in cazul in care tragerea s

faciliteze examinarea de catre reprezentantii sau imputernicitii Bancii a activit
i/sau bunurilor Clientului si/sau Garantului, care au legatura cu Documentele de Finan

acest sens, Banca va putea, oricând va considera necesar, sa reevalueze, faptic si/sau scriptic, oricare 
supra carora este constituit un drept de garantie in favoarea B

nu modifice (prin demolare, construire extindere, etc.), fara acordul prealabil scris al Bancii 
iilor/avizelor cerute de lege, imobilele aduse in garantie, in acest sens urmând a fi notate interdic

rile imobilelor aduse in garantie in termenul de valabilitate al autorizatiei de
prezinte Bancii procesul-verbal de receptie la terminarea lucr

ce atesta modificarea imobilelor, sa intabuleze in Cartea funciar
i/sau asupra modificarilor intervenite la constructiile ipotecate (

ie la terminarea lucrarilor) si sa prezinte Bancii dovada extinderii dreptului 
n termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data int

constituie ipoteci asupra altor imobile, sau sa inlocuiasca ipotecile imobiliare constituite ca
iile prevazute la pct. 7.13.6. 

n conturile anume deschise la Banca indemnizatia de asigurare sau suma datorat
arii oricaruia dintre bunurile ipotecate, intelegând ca asupra acestor sume 

n temeiul art. 2330 Cod Civil. Clientul solicita Bancii sa utilizeze aceste sume de bani 
partiala sau integrala a creditului/facilitatii pentru garantarea c

Contracte de facilitate/ Cereri specifice, 
financiare si orice alte 

, situatia juridica si/sau 
a unei solicitari scrise in acest 

n avans a oricarei facilitati de 

nici o schimbare privind titularii dreptului de 
 capitalul social al 

ilor/actionarilor existenti 
daca prin detinerea 

rii, fuziunii sau divizarii. Pentru 
i mentine proprietatea 

reorganizare, fuziune sau divizare, in 
impedimente de natura sa 

la Banca cartea/cartile 
data acordarii creditului; 

n original se va prezenta cel 

n favoarea Bancii, pe toata 
ie cu privire la aceste 

n care tragerea s-a efectuat pe 

ncii a activitatii, documentelor 
Documentele de Finantare. In 
i/sau scriptic, oricare si toate 

n favoarea Bancii 
ncii si fara obtinerea 
fi notate interdictii in 

iei de construire si cu 
terminarea lucrarilor si, daca este 

n Cartea funciara drepturile 
iile ipotecate (in termen de 30 

ncii dovada extinderii dreptului 
n termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data intabularii). 

ipotecile imobiliare constituite ca accesorii ale 

ia de asigurare sau suma datorata cu titlu de 
asupra acestor sume 

izeze aceste sume de bani 
ii pentru garantarea carora au 
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fost aduse in garantie bunurile ipotecate. Clientul
dispozitia sa si nu pot fi utilizate in alt scop.
7.2.2. La incheierea oricarui Contract de facilitate/Cereri specifice Clientul declar
neconditionat, urmatoarele: 
a. va utiliza suma pusa la dispozitie de Banc
facilitate/Cererii specifice si ca Proiectul astfel finan
mediu si, totodata, ca mijloacele utilizate pentru implementarea Proiectului, sunt 
reglementarile legale privind protectia mediului, s
b. pe toata durata Contractului de facilitate/Cererii specifice
privire la: (i) mediu; (ii) consultare publica
si siguranta muncii, angajarea minorilor, munca for
libertatea asocierii si a negocierilor colective).
7.3. Declaratiile Clientului 
7.3.1. Prin prezenta, Clientul recunoaste expres c
esentiale pentru ca Banca sa ii acorde oricare facilitate de credit/finan
7.3.2. Clientul declara si garanteaza Ba
derularii acestuia, urmatoarele: 
a. este infiintat si isi desfasoara activitatea 
capacitatea juridica deplina de a se obliga prin Documentele de Finan
toate aprobarile necesare perfectarii valabile a Documentelor de
Finantare sunt deplin executorii, in conformitate cu
b. orice documente predate Bancii sunt originale sau copii dup
si reflecta intocmai si complet realitatea la momentul pred
situatii de fapt care sa influenteze organizarea 
c. situatiile sale financiar contabile au fost efectuate 
acceptate in România, aplicate in mod consecvent 
la care se raporteaza, iar rezultatele opera
a produs nici o modificare contrara acestei situa
putea afecta negativ, in mod important capacitatea Clientului de a
de Finantare. 
d. nu au fost initiate proceduri judiciare, extrajudiciare sau administrative 
au pronuntat hotarâri judecatoresti, ordonan
alta procedura similara, si, dupa cunostin
fi de natura a influenta negativ in mod semnificativ afacerile Clientului,
capacitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin 
e. toate rapoartele si declaratiile de impunere prev
platite toate impozitele, taxele, sarcinile si alte obliga
f. semnarea de catre Client a Documentelor de Finan
sau nu intra in conflict cu dispozitiile legale sau statutare sau cu obliga
tertii. 
g. nu exista documente sau stari de fapt, altele decât cele la care se face referire 
sa nu fi fost dezvaluite Bancii si care sa fi putut sau ar putea avea efecte semnificative 
acordare sau de mentinere a facilitatii de credit.
h. atât Clientul, cât si activitatea sa sau oricare dintre opera
proces in curs de desfasurare sau altei ac
publica, initiate de o autoritate publica, persoan
notifice Banca in situatia in care intervine o modificare 
i. Declaratiile si garantarile prevazute mai sus:
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ie bunurile ipotecate. Clientul a inteles si este de acord ca aceste sume nu pot r
scop. 

rui Contract de facilitate/Cereri specifice Clientul declara si se angajeaz

ie de Banca exclusiv cu respectarea termenilor si conditiilor 
Proiectul astfel finantat este conceput si implementat cu respectarea

mijloacele utilizate pentru implementarea Proiectului, sunt in concordan
ia mediului, sanatatea si siguranta nationala; 

Contractului de facilitate/Cererii specifice, va respecta standardele si legisla
a; (iii) ocuparea fortei de munca (incluzând fara a se limita la securitatea 

a muncii, angajarea minorilor, munca fortata, practici nediscriminatorii la angajarea personalului
i a negocierilor colective). 

te expres ca declaratiile sale, astfel cum sunt acestea prev
i acorde oricare facilitate de credit/finantare bancara/Angajament

ancii, la semnarea oricarui Contract de facilitate si 

oara activitatea in conformitate cu legile aplicabile si are 
obliga prin Documentele de Finantare si de a utiliza facilitatea 

rii valabile a Documentelor de Finantare si, prin urmare, Documentele de 
n conformitate cu termenii acestora. 

ncii sunt originale sau copii dupa originale, nu au fost modificate prin acte
i complet realitatea la momentul predarii lor, precum si ca, de la data preda

eze organizarea si functionarea sa. 
iile sale financiar contabile au fost efectuate in conformitate cu principiile si practicile contabile

n mod consecvent si reprezinta cu acuratete situatia financiara 
, iar rezultatele operatiunilor sale pe perioada exercitiului contabil sunt din acea dat

acestei situatii de la acea data, modificare care la o apreciere ob
n mod important capacitatea Clientului de a indeplini obligatiile prevazute 

iate proceduri judiciare, extrajudiciare sau administrative impotriva sa sau a propriet
ti, ordonante de sechestru sau de poprire, act de incepere a 

tinta sa, nici nu este amenintat cu inceperea unor astfel de proceduri care ar 
n mod semnificativ afacerile Clientului, situatia sa financiar
iile asumate prin Documentele de Finantare. 

iile de impunere prevazute de lege au fost depuse in mod corespunz
i alte obligatii banesti in sarcina Clientului, ajunse la scaden

Documentelor de Finantare si executarea obligatiilor asumate prin acestea,nu 
iile legale sau statutare sau cu obligatii asumate de Client prin

ri de fapt, altele decât cele la care se face referire in Documentele de
fi putut sau ar putea avea efecte semnificative in privint

ii de credit. 
i activitatea sa sau oricare dintre operatiunile si/sau activele sale nu sunt supuse nici

urare sau altei actiuni in legatura cu probleme de mediu, de sanatate sau de
, persoana juridica sau persoana fizica. Clientul intelege

n care intervine o modificare in legatura cu oricare din aspectele mentionate anterior;
zute mai sus: 

aceste sume nu pot ramâne la 

angajeaza, irevocabil si 

iilor Contractului de 
i implementat cu respectarea factorilor de 

ncordanta cu toate 

i legislatia nationala cu 
a se limita la securitatea 

, practici nediscriminatorii la angajarea personalului si 

iile sale, astfel cum sunt acestea prevazute mai jos, sunt 
/Angajament 

i in orice moment al 

facilitatea si a obtinut 
i, prin urmare, Documentele de 

originale, nu au fost modificate prin acte ulterioare 
arii, nu au intervenit 

i practicile contabile general 
 a Clientului la data 

sunt din acea data si nu s-
care la o apreciere obiectiva, ar 

zute in Documentele 

mpotriva sa sau a proprietatii sale, nu s-
 executarii silite sau 

unor astfel de proceduri care ar 
ia sa financiara sau juridica ori 

n mod corespunzator si au fost 
scadenta. 

iilor asumate prin acestea,nu incalca 
ii asumate de Client prin acte incheiate cu 

Documentele de Finantare, care 
ta deciziei Bancii de 

ele sale nu sunt supuse nici unui 
tate sau de siguranta 

elege si se angajeaza sa 
ionate anterior; 
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- Nu se vor aplica actelor sau faptelor juridice comunicate B
- Se considera a fi asumate inainte de contractarea oric
valabile oricând pe toata durata Contractului de facilitate 
data fiecarei utilizari a Facilitatii, in legatur
tuturor sumelor datorate sau care ar putea deveni datorate B
Document de Finantare si/sau in legatura
7.3.3. Declaratiile mentionate la pct.7.3.2. 
Codebitorului si Garantului. 
7.4. Cazuri de Neindeplinire sau Culpa 
7.4.1. Oricare din urmatoarele aspecte/situa
a. Clientul nu plateste la scadenta sumele datorate conform fiec
datorate si avute in vedere de Documentele de Finan
b. Clientul si/sau Codebitorul si/sau Garantul
nerespectarea Angajamentelor asumate de c
Contract de facilitate. 
c. Clientul utilizeaza facilitatea in alte scopuri decâ
prin oricare alt Document de Finantare. 
d. Oricare declaratie sau garantare a Clientului 
Documentelor de Finantare este sau se dov
Clientul/Codebitorul/Garantul a omis sa 
fi putut influenta hotarârea Bancii de a acorda/men
respectivul Angajament. 
e. Oricare din garantiile constituite potrivit 
pentru a acoperi valoarea oricaror utiliza
care ar putea fi datorate conform Contractului de facilitate
garantia va inceta sa existe. 
f. O obligatie a Clientului asumata fata de Banc
societati de leasing, institutii financiare nonbancare, etc) nu este pl
platibila/executabila sau poate deveni pla
g. Clientul incepe negocieri cu tertii creditori (societ
scopul reesalonarii unor obligatii financiare, ree
indeplini obligatiile asumate printr-un Contract de facilitate
inceteaza plata obligatiilor sale. 
h. Se inainteaza o cerere, se adopta o hot
judiciara a Clientului, sau este emisa o notificare prin care este convocat
unei astfel de hotarâri, sau Clientul isi schimb
parte importanta a acesteia, de natura 
Contract de facilitate si/sau prin oricare alte
i. Clientul devine insolvabil sau incapabil s
custode sau administrator special pentru toate sau pentru o parte din bunurile sale,
administrator special este numit, sau valoarea bunurilor Clientului este
efective si potentiale. 
j. Orice hotarâre judecatoreasca, ordonan
sau alta procedura similara asupra orica
sau Clientul a gajat, ipotecat sau in alt mod a grevat cu sarcini, a
de orice bun asupra caruia Clientul a constituit un
al Bancii, un astfel de act fiind considerat de c
respectivele garantii si/sau ca generând riscul obiectiv al 
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Nu se vor aplica actelor sau faptelor juridice comunicate Bancii si acceptate de aceasta, si 
nainte de contractarea oricarei facilitati de credit/finantari bancare 

Contractului de facilitate si, in special, vor fi considerate a fi men
n legatura cu situatia existenta la momentul respectiv si pâna

tuturor sumelor datorate sau care ar putea deveni datorate Bancii in temeiul Contractului de facilitate
a cu acestea. 

pct.7.3.2. se aplica in mod corespunzator (mutatis mutandis) 

toarele aspecte/situatii va constitui un “Caz de Neindeplinire sau Culpa
sumele datorate conform fiecarui Contract de facilitate si/sau orice

Documentele de Finantare. 
i/sau Garantul incalca oricare prevedere a oricarui Document de

nerespectarea Angajamentelor asumate de catre oricare dintre acestia conform prezentelor 

n alte scopuri decât cele stabilite prin oricare dintre Contractele de

ie sau garantare a Clientului si/sau a Codebitorului si/sau a Garantului dat
este sau se dovedeste a fi neadevarata sau incorecta la orice moment

 dezvaluie un fapt sau o imprejurare care, intr-o apreciere
ncii de a acorda/mentine respectiva facilitate de credit/finantare bancar

iile constituite potrivit Documentelor de Finantare va deveni, in opinia Bancii,
ari din facilitatea de credit/finantarea bancara si/sau sumele datorate sau 

Contractului de facilitate si/sau oricaror alte Documente de Finan

de Banca sau fata de terti (incluzând, fara a se limita la institu
ii financiare nonbancare, etc) nu este platita/executata la scaden

atibila/executabila inainte de scadenta. 
ii creditori (societati bancare, de leasing, institutii financiare 

ii financiare, reesalonare care ar putea afecta negativ capacitatea Clientului de a 
Contract de facilitate si/sau prin oricare alte Documente de Finan

o hotarâre sau este declansata procedura de faliment sau
o notificare prin care este convocata o adunare generala 
i schimba, isi inceteaza sau este pe punctul de a-si inceta activitatea sau o 

 sa afecteze negativ indeplinirea obligatiilor asumate de Client printr
i/sau prin oricare alte Documente de Finantare si/sau in legatura cu acestea.

i. Clientul devine insolvabil sau incapabil sa isi plateasca datoriile la scadenta sau este de acord cu
custode sau administrator special pentru toate sau pentru o parte din bunurile sale, sau un astfel de custode sau 
administrator special este numit, sau valoarea bunurilor Clientului este mai mica decât suma obliga

, ordonanta de sechestru sau de poprire, incheiere de incepere a
aruia dintre bunurile Clientului este emisa, instituita sau pus

n alt mod a grevat cu sarcini, a vândut, a schimbat ori a dispus 
ruia Clientul a constituit un drept de garantie in favoarea Bancii, fara acordul prealabil scris 

considerat de catre Banca si Client prin prezenta clauza ca
generând riscul obiectiv al impiedicarii platii, perspectiva platii considerându

ri bancare si vor ramâne 
mentinute de Client la 

a la momentul platii 
Contractului de facilitate, a oricarui alt 

a”: 
i/sau orice alte sume 

Document de Finantare, inclusiv 
prezentelor CGB si a oricarui 

Contractele de facilitate si/sau 

i/sau a Garantului data conform 
la orice moment sau 

o apreciere rezonabila, ar 
are bancara, dupa caz, 

ncii, nesatisfacatoare 
i/sau sumele datorate sau 

Documente de Finantare ori daca 

a se limita la institutii de credit, 
scadenta, sau devine 

 nonbancare, etc) in 
negativ capacitatea Clientului de a 

Documente de Finantare, sau 

procedura de faliment sau reorganizare 
 cu scopul adoptarii 

nceta activitatea sau o 
iilor asumate de Client printr-un 

cu acestea. 
acord cu numirea unui 

sau un astfel de custode sau 
decât suma obligatiilor sale, 

ncepere a executarii silite 
sau pusa in executare, 

vândut, a schimbat ori a dispus in orice alt mod 
acordul prealabil scris 
a punând in pericol 

ii considerându-se a fi 
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pusa in pericol. 
k. Se initiaza impotriva Clientului orice procedur
putea avea un efect negativ semnificativ asupra afacerilor Clientului sau asupra capacit
obligatiile asumate printr-un Contract de facilitat
l. Un drept al Bancii stabilit conform prevederilor unui 
finantare inceteaza sa mai fie in vigoare sau se hot
este contestat. 
m. Apare un eveniment sau o situatie cu caracter politic, social, economic sau de alt
rezonabila a Bancii, poate afecta semnificativ 
Clientului sau capacitatea acestuia de a 
unui Contract de facilitate si/sau oricaror alte
suspendarea, expirarea oricarei autoriza
sau a altor conditii care fac posibila indeplinirea de c
Contract de facilitate si/sau oricaror alte Documente de finan
n. Nu este respectata de catre Client orice m
cu prevederile unui Contract de facilitate. 
o. Diminuarea cu rea credinta de catre Client a valorii ac
valorii activelor (inclusiv cele ce fac obiectul garan
calitati inferioare si/sau uzura mai mare. 
p. Neasigurarea bunurilor aduse in ga
fondurilor necesare acoperirii primelor de asigurare 
precum si necesionarea in favoarea Ba
contract. 
q. Revocarea mandatului acordat Bancii pentru consultarea Centralei Riscurilor 
Contract de facilitate si/sau ale oricarui alt 
7.4.2 Clientul si Codebitorul declara ca
încheierea valabilă si, respectiv, executarea oric
obligatiilor a caror încalcare de catre ace
Clientul si Codebitorul se obliga reciproc
comisive sau omisive calificate drept Cazuri de Ne
sarcina lui proprie sau in sarcina celuilalt, aceasta fiind o con
executarea prezentului contract, a carui ne
7.5. Drepturile Bancii in situatia aparitiei unui Caz de Ne
7.5.1. In cazul aparitiei/mentinerii oricaruia dintre Cazurile de Ne
plin drept si fara indeplinirea altor formalit
masurile de mai jos: 
a. Sa acorde o perioada de 5 (cinci) zile bancare pentru remedierea situa
de Neindeplinire sau Culpa (“Perioada de Remediere
maniera satisfacatoare pentru Banca 
credit/finantarea bancara exigibila imediat sau la o anumit
utilizate din facilitatea de credit/finantarea bancar
cu orice alte sume datorate de Client la acel moment conform prevederilor 
alte Documente de finantare). 
b. Sa suspende dreptul Clientului de a utiliza facilitatea de credit pe 
Neindeplinire sau Culpa. 
c. Sa declare facilitatea de credit/finantarea bancar
declararea exigibilitatii imediate sumele utilizate din facilitatea de
dobânzile acumulate si cu orice alte sume datorate de Client la acel moment
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ului orice procedura administrativa, judiciara sau arbitrala care, 
putea avea un efect negativ semnificativ asupra afacerilor Clientului sau asupra capacitatii acestuia de a 

Contract de facilitate si/sau prin oricare alt Document de Finantare
ncii stabilit conform prevederilor unui Contract de facilitate si/sau oricaror alte

n vigoare sau se hotaraste ca este ori devine lipsit de valabilitate 

ie cu caracter politic, social, economic sau de alta natur
ncii, poate afecta semnificativ in mod negativ situatia financiara, de afaceri, acti

Clientului sau capacitatea acestuia de a indeplini in mod corespunzator obligatiile asumate conform prevederilor 
ror alte Documente de finantare, inclusiv modificarea, revocarea, retragerea, 

rei autorizatii, aprobari, acord, licente, exceptari, termen de depunere, 
ndeplinirea de catre Client a obligatiilor asumate potrivit prevederilor unui

Documente de finantare 
tre Client orice masura impusa de Banca in urma unei Revizii efectuate 

 
tre Client a valorii activelor prin instrainarea altor bunuri,

valorii activelor (inclusiv cele ce fac obiectul garantiilor) sau inlocuirea acestora cu bunuri de acela
 

n garantie, nementinerea in vigoare a politei de asigurare,
fondurilor necesare acoperirii primelor de asigurare si a taxelor de inscriere si conservare a rangului garan

ancii a politelor de asigurare daca aceasta obligatie era prev

ncii pentru consultarea Centralei Riscurilor de Credit potrivit
rui alt Document de Finantare. 

a au fost informati si accepta caracterul de condit
i, respectiv, executarea oricaror Documente de finantare, a conduitei contractuale,

tre acestia este calificata drept Caz de Neindeplinire sau Culp
reciproc sa aduca la indeplinire oricare dintre obligatiile ce fac obiectul actelor 

comisive sau omisive calificate drept Cazuri de Neindeplinire sau Culpa, indiferent daca acestea sunt stipulate 
n sarcina celuilalt, aceasta fiind o conditie esentiala pentru Banca pentru 

rui neindeplinire reprezinta Caz de Neindeplinire sau Culp
iei unui Caz de Neindeplinire sau Culpa. Scadenta anticipat

ruia dintre Cazurile de Neindeplinire sau Culpa, Banca poate
ndeplinirea altor formalitati judiciare sau extrajudiciare, luarea oricareia sau

de 5 (cinci) zile bancare pentru remedierea situatiei sau situatiilor care au
Perioada de Remediere”), si, in cazul in care o astfel de remediere nu are loc 

 in interiorul Perioadei de Remediere, sa declare facilitatea de 
imediat sau la o anumita data stabilita de Banca (moment 

area bancara devin platibile anticipat impreuna cu dobânzile acumulate 
acel moment conform prevederilor Contractului de facilitate 

suspende dreptul Clientului de a utiliza facilitatea de credit pe toata perioada in care se men

area bancara exigibila imediat sau la o anumita data stabilit
ii imediate sumele utilizate din facilitatea de credit devin platibile anticipat 
i cu orice alte sume datorate de Client la acel moment conform Contractului de facilitate

care, in opinia Bancii, ar 
acestuia de a indeplini 
are. 
ror alte Documente de 

ilitate si aplicabilitate, ori 

natura care, in opinia 
activele sau activitatea 

iile asumate conform prevederilor 
, inclusiv modificarea, revocarea, retragerea, 

ri, termen de depunere, inregistrari 
iilor asumate potrivit prevederilor unui 

n urma unei Revizii efectuate in conformitate 

inarea altor bunuri, neconservarea 
bunuri de acelasi fel, dar având 

ei de asigurare, neasigurarea 
conservare a rangului garantiilor, 

ie era prevazuta in 

potrivit prevederilor unui 

tie esentiala pentru 
are, a conduitei contractuale, precum si a 

Culpa; de asemenea, 
iile ce fac obiectul actelor 

acestea sunt stipulate in 
pentru incheierea si 

ndeplinire sau Culpa. 
anticipata 
, Banca poate decide, de 
reia sau oricarora dintre 

iilor care au constituit Cazul 
astfel de remediere nu are loc intr-o 

declare facilitatea de 
(moment in care sumele 

cu dobânzile acumulate si 
Contractului de facilitate si/sau oricaror 

n care se mentine Cazul de 

stabilita de Banca. La 
anticipat impreuna cu 

Contractului de facilitate/ 
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oricarui alt Document de Finantare si/sau oric
d. Sa declare ca orice parte neutilizata din facilitatea de credit/finan
obligatiile Bancii vor inceta in totalitate. 
e. Sa isi exercite toate sau oricare dintre drepturile sale conform prevederilor cuprinse 
si/sau in orice alt Document de Finantare
7.5.2. De la momentul declararii scaden
legatura cu Contractul de facilitate si/sau oricare alt 
contul facilitatii de credit, in contul curent sau 
majorate/penalizatoare potrivit prevederilor respectivului 
Document de Finantare. 
7.6. Situatii Neprevazute. Nedisponibilitatea Monedei Facilit
schimbari aparute in legislatia actuala (incluzând acte ale unor autorit
interpretarea si aplicarea acesteia, inclusiv sub aspectul condi
Contract de facilitate si/sau cu oricare alt 
rezerve, depozite sau cerinte similare sau al
modalitatea sau masura alocarii de catre Banc
afectata realizarea politicii si strategiei B
schimbari, si prin acestea, rezulta: 
a. impunerea de costuri noi sau cresterea costurilor B
si/sau cu oricare alt Document de Finantare
b. limitarea partiala sau totala, temporar
produsele si serviciile bancare, in termenii 
limita la moneda produselor si serviciilor 
natura, in situatia sa juridica, economic
caracter imperativ, atunci, 
(i) in cazul prevazut in punctul 7.6.1.(a), Clientul datoreaz
dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile bancare de la data solicit
opinia Bancii sa compenseze Banca pentru aceste pierderi 
(ii) in cazul prevazut in punctul 7.6.1.(b), Banca va avea op
moneda facilitatii de credit intr-o alta moned
moneda in alta, si de a stabili noile costuri, speze, comisioane standard 
facilitatii de credit in noua moneda, printr
7.6.2. In cazul prevazut la punctul 7.6.1 (ii)
a. rambursarea anticipata integrala, in termen de 5 (cinci) zile bancare de la data primirii notific
sumelor datorate Bancii in conformitate cu 
Document de Finantare, sau  
b. continuarea relatiei de creditare cu Banca 
conditiile prezentei sectiuni. 
7.6.3. Rambursarea partiala sau nerambursarea tuturor sum
inseamna acceptul neconditionat al Clientului de a continua rela
7.7. Angajamente potentiale ale Clientului fa
7.7.1. Deschiderea de acreditive, emiterea de scrisori de garan
in prezentul document “Angajament”) se va face 
Nationale a României, sau in orice alta form
de emitere a unui Angajament de catre Banc
poate refuza disponibilizarea sa in forma propus
declaratii si garantii suplimentare, menite s
plata in baza respectivului Angajament, dup
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i/sau oricarui alt document in legatura cu acestea. 
din facilitatea de credit/finantarea bancara este anulat

i exercite toate sau oricare dintre drepturile sale conform prevederilor cuprinse in Contractul
are. 

rii scadentei anticipate si pâna la plata efectiva, sumele datorate 
i/sau oricare alt Document de Finantare, indiferent daca acestea se reflect

n contul curent sau in oricare alt cont al Clientului, vor fi purtatoare de dobânzi 
majorate/penalizatoare potrivit prevederilor respectivului Contract de facilitate si/sau prevederilor oric

zute. Nedisponibilitatea Monedei Facilitatii. Costuri Majorate 7.6.1. Daca, din cauza oric
(incluzând acte ale unor autoritati de reglementare sau judiciare) sau 

i aplicarea acesteia, inclusiv sub aspectul conditiilor de impozitare a Bancii 
i/sau cu oricare alt Document de Finantare, al crearii, aplicarii sau modific

e similare sau al adecvarii capitalului ori al stabilirii de restrictii valutare, este afectat
tre Banca a resurselor de capital pentru indeplinirea obliga

iei Bancii, economice si de piata, existente la data intervenirii unei astfel de 

terea costurilor Bancii rezultând din sau in legatura cu Contractul
are, sau 

, temporara sau definitiva a Bancii de a oferi clientilor existen
n termenii si conditiile valabile anterior intervenirii schimbarii (inclusiv, 

i serviciilor bancare respective), fara ca Banca sa efectueze vreo modificare, de orice 
, economica sau financiara si sub conditia ca o astfel de modificare s

, Clientul datoreaza si va plati imediat Bancii, la cererea acesteia
dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile bancare de la data solicitarii, sumele reprezentând costurile suplimentare care, 

compenseze Banca pentru aceste pierderi si, 
, Banca va avea optiunea exclusiva si neingradita de a schimba

o alta moneda, utilizând cursul de schimb al Bancii din ziua
i de a stabili noile costuri, speze, comisioane standard si speciale valabile pentru derularea 

, printr-o simpla notificare adresata Clientului. 
7.6.1 (ii), Clientul poate alege intre: 

n termen de 5 (cinci) zile bancare de la data primirii notific
n conformitate cu si in conditiile din respectivul Contract de facilitate si/sau din oricare alt 

iei de creditare cu Banca in noile conditii comunicate de Banca prin notificarea

sau nerambursarea tuturor sumelor datorate Bancii, in termenul men
ionat al Clientului de a continua relatia de creditare cu Banca in noile

iale ale Clientului fata de Banca 
terea de scrisori de garantie bancara, avalizarea de efecte de comer

”) se va face in baza unei cereri, in forma prevazuta de reglement
forma ceruta/acceptata de Banca. In cazul in care instruc

tre Banca sunt susceptibile de a da nastere la interpretari sau neclarit
n forma propusa, poate negocia o alta forma, sau poate s

ii suplimentare, menite sa clarifice mandatul acordat Bancii si conditiile in care acesta va efectua 
dupa caz. Clientul autorizeaza prin prezenta in mod irevocabil Banca s

este anulata, moment in care 

Contractul de facilitate 

, sumele datorate in temeiul sau in 
acestea se reflecta in 

purtatoare de dobânzi 
i/sau prevederilor oricarui alt 

, din cauza oricaror 
de reglementare sau judiciare) sau in 

ncii in legatura cu un 
rii sau modificarii oricaror 

ii valutare, este afectata 
ndeplinirea obligatiilor sale sau este 

, existente la data intervenirii unei astfel de 

Contractul de facilitate 

ilor existenti sau potentiali 
rii (inclusiv, fara a se 

efectueze vreo modificare, de orice 
ia ca o astfel de modificare sa nu aiba 

ncii, la cererea acesteia motivata, 
suplimentare care, in 

de a schimba automat 
din ziua schimbarii dintr-o 

valabile pentru derularea 

n termen de 5 (cinci) zile bancare de la data primirii notificarii, a tuturor 
i/sau din oricare alt 

prin notificarea trimisa in 

n termenul mentionat mai sus, 
n noile conditii. 

, avalizarea de efecte de comert (numite 
reglementarile Bancii 

care instructiunile Clientului 
ri sau neclaritati, Banca 

sa solicite Clientului 
n care acesta va efectua 

n mod irevocabil Banca sa 
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se conformeze oricarei cereri de plata fa
solicitata fara a mai fi nevoie de instructiuni, confirm
7.7.2. Clientul intelege si accepta ca, potrivit uzan
autorizata sa efectueze plata solicitata in condi
cererea respectiva, si ca Banca nu este 
pretentiei sau cererii beneficiarului unor astfel de 
oricaror declaratii sau documente primite de Banc
prin prezenta in mod irevocabil Banca sa
Angajament si sa faca orice plata astfel solicitat
partea Clientului. 
7.7.3. Banca va instiinta prompt Clientul asupra oric
Angajamentului. 
7.7.4. Clientul va putea sa instructeze Banca s
corespund intocmai celor mentionate in acreditiv, caz 
documentelor insa Banca va putea sa se conformeze sau s
Clientul va datora Bancii orice sume pl
reprezinta plati partiale sau integrale), de la data la care Banca
considera a fi data scadentei), indiferent dac
Banca a platii respectivelor sume. Neplata la
incasarea de dobânzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banc
este de acord sa nu invoce nici o compensare sau contrapreten
pâna la momentul la care Banca a primit plata integral
Angajamentul. 
Daca Clientul solicita Bancii prelungirea sau re
Banca va putea (fara insa a fi obligata) s
libera sa apreciere, adecvate. 
7.8. Scontarea efectelor de comert si a altor instrumente negociabile. Cump
Daca Banca este de acord sa incheie acorduri de scont cu Clientul sau orice alte finan
de catre Banca a instrumentelor negociabile 
Clientul garanteaza prin prezentul document plata integral
scontate sau cumparate de catre Banca in baza 
7.9. Rambursarea facilitatilor de credit/ finan
7.9.1. Rambursarea sumelor datorate de Client 
in moneda in care aceastea au fost acordate;
7.9.2. Daca in Contractul de facilitate 
partial/integral, daca notifica Bancii inten
aferente. 
7.9.3. Orice rambursare partiala in avans va diminua corespunz
credit incepând cu prima rata de plata de dup
este calculata ca anuitate când prima rat
nemodificata. Dobânda se va calcula la noul sold al creditului, iar valoarea
creditului) se va modifica automat in mod corespunz
7.9.4. La data rambursarii in avans, Clientul datoreaz
la data efectuarii rambursarii anticipate, precum 
prevederilor respectivului Contract de facilitate
7.9.5. La scadenta oricaror sume datorate în baza unui 
drept în întârziere din ziua ulterioara datei scadentei, f
7.9.6. Daca in contul curent mentionat 
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acute in baza si in conditiile unui Angajament si sa fac
iuni, confirmari sau verificari din partea Clientului. 
otrivit uzantelor bancare si reglementarilor specifice aplicabile,
n conditiile Angajamentului indiferent daca Clientul contest

Banca nu este tinuta a face nici un fel de investigatii sau aprecieri asupra justific
iei sau cererii beneficiarului unor astfel de Angajamente sau asupra valabilitatii, veridicit

ii sau documente primite de Banca in legatura cu respectivul Angajament. Clientul autorizeaz
a se conformeze oricarei cereri de plata facute in baza 

astfel solicitata fara a mai fi nevoie de instructiuni, confirma

a prompt Clientul asupra oricarei plati (integrale sau partiale) efectuate 

nstructeze Banca sa efectueze plata in baza acreditivului chiar dac
n acreditiv, caz in care Banca va fi absolvita de obliga

se conformeze sau sa ignore aceste instructiuni, la libera sa apreciere. 
cii orice sume platite de aceasta in temeiul Angajamentului (indiferent dac

iale sau integrale), de la data la care Banca a efectuat orice asemenea plat
ei), indiferent daca Clientul a fost sau nu notificat in prealabil asupra efectu

ii respectivelor sume. Neplata la scadenta a sumelor astfel datorate va atrage dup
la nivelul stabilit de Banca. Clientul renunta la toate drepturile de subrogare 

nici o compensare sau contrapretentie impotriva beneficiarului oric
la care Banca a primit plata integrala a tuturor obligatiilor datorate Ba

ncii prelungirea sau reinnoirea unui Acreditiv sau prelungirea unei Scrisori de
) sa dea curs respectivei solicitari in conditiile pe care le

i a altor instrumente negociabile. Cumpararea de creante 
ncheie acorduri de scont cu Clientul sau orice alte finantari care implic

nstrumentelor negociabile si/sau a creantelor, in absenta unor altfel de i
prin prezentul document plata integrala, la scadenta, a tuturor acestor instrumente sau crean

n baza acestor acorduri. 
ilor de credit/ finantarilor bancare/Angajamentelor 

Rambursarea sumelor datorate de Client in baza Contractelor de facilitate/Cererilor specifice se va
n care aceastea au fost acordate; 

Contractul de facilitate nu se prevede altfel, Clientul poate rambursa creditul 
ncii intentia sa in prealabil, in scris si plateste, daca este cazul,

n avans va diminua corespunzator soldul creditului si implicit valoarea
de plata de dupa plata partiala in avans, cu exceptia situatiei in

ca anuitate când prima rata lunara scadenta dupa efectuarea unei plati partiale 
. Dobânda se va calcula la noul sold al creditului, iar valoarea sumelor lunare de rambursat (rata 

n mod corespunzator. 
n avans, Clientul datoreaza si dobânzile acumulate de la data ultimei ramburs
rii anticipate, precum si oricare alte sume scadente si neachitate datorate

Contract de facilitate. 
ror sume datorate în baza unui Contract de facilitate, Clientul/Codebitorul

datei scadentei, fara nici o alta formalitate prealabila. 
ionat in Contractul de facilitate si desemnat ca fiind Contul din care

faca orice plata astfel 

rilor specifice aplicabile, Banca este 
contesta pretentia sau 

aprecieri asupra justificarii 
ii, veridicitatii sau exactitatii 

Clientul autorizeaza 
n baza si in conditiile unui 

ari sau verificari din 

iale) efectuate in baza 

n baza acreditivului chiar daca documentele nu 
obligatia de verificare a 

iuni, la libera sa apreciere. 
(indiferent daca acestea 

ati (data care se va 
n prealabil asupra efectuarii de catre 

a sumelor astfel datorate va atrage dupa sine calcularea si 
la toate drepturile de subrogare si 

mpotriva beneficiarului oricarui Angajament, 
ancii in legatura cu 

nnoirea unui Acreditiv sau prelungirea unei Scrisori de garantie, 
iile pe care le va considera, la 

ri care implica cumpararea 
intelegeri cu Banca, 

acestor instrumente sau creante 

n baza Contractelor de facilitate/Cererilor specifice se va efectua 

nu se prevede altfel, Clientul poate rambursa creditul in avans 
este cazul, comisioanele 

i implicit valoarea ratelor de 
n care rata de credit 

iale in avans ramâne 
sumelor lunare de rambursat (rata 

i dobânzile acumulate de la data ultimei rambursari pâna 
i neachitate datorate conform 

, Clientul/Codebitorul este/sunt de 

i desemnat ca fiind Contul din care se face 
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rambursarea sumelor acordate de Banca 
de orice natura, datorate de Client Bancii, 
acestora, atunci Banca, la libera sa alegere:
(i) fie va decide sa aplice dispozitiile pct.3.4. din CGB 
achitarii obligatiilor scadente de plata 
datoreaza dobânda de overdraft neautorizat,
(ii) fie va avea dreptul, dar nu si obligat
Codebitorului, indiferent moneda contului (de disponibilit
corespunzatoare in scopul efectuarii platilor datorate, 
semnarea oricaror Documente de finantare
7.9.7. In cazul in care in Banca actioneaz
imputerniceste Banca sa efectueze in numele 
propriile cotatii valabile la data operatiunii 
diferente de curs valutar vor fi suportate de Client/Codebitor. Dac
a platii comisioanelor si altor taxe aferente schimbului valutar, suma
creanta datorata de Client Bancii, Clientul va r
7.9.8. Datele de rambursare (scadentele ratelor de credit) prev
rambursare aferente acestora, nu vor aduce atingere drepturilor B
creditului, potrivit prevederilor prezentelor 
7.9.9. In cazul in care o obligatie de rambursare/de plat
lucratoare, scadenta va fi considerata a fi ziua lucr
7.9.10. Clientul accepta ca odata efectuat
7.10. Moneda facilitatii de credit/finantarii bancare/Angajamentului
7.10.1. Orice suma datorata de catre Client B
alt Document de Finantare si/sau in lega
comisioane, speze sau alte costuri si dac
cont al Clientului, va fi platita in moneda/monedele 
moneda/monedele in care a fost platita/
retinere. 
7.10.2. In cazul in care, din orice motiv, inclusiv urmare a execut
moneda decât cea in care trebuie facut
aparute ca urmare a unor diferente intre suma datorat
bancare/Angajamentului si cea pe care Banca o 
alta moneda. 
7.10.3. Prin prezenta, Clientul cunoaste riscurile de curs valutar pe care le implic
credit/finantari bancare/Angajamentului 
asuma intreaga responsabilitate cu privire la orice pierderi pe care le
se sa asigure in conturile sale, deschise la Banc
facilitatii sau platii oricaror altor sume datorate conform prevederilor 
oricaror alte Documente de finantare si/sau 
7.11. Costurile creditului 
7.11.1. Pentru sumele acordate, Clientul dato
Contractele de facilitate/ Cererile specifice 
7.11.2. Nivelul costurilor datorate de Client 
este considerat a fi un nivel maxim, acesta neputând fi majorat unilateral de c
datorate de Client cu titlu de penalizare se vor calcula conform clauzelor
facilitate/Cererilor specifice prin aplicarea, dup
contract, putând interveni doar majorari ca urmare a varia
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 (capitalul) si plata a dobânzilor, a comisioanelor si a 
ncii, nu exista la scadenta obligatiilor disponibil suficient 

acestora, atunci Banca, la libera sa alegere: 
iile pct.3.4. din CGB avansând Clientului si incasând din Cont suma

 sub forma unei facilitati overdraft non-revolving, pentru
dobânda de overdraft neautorizat, 

tia, de a debita automat orice alt Cont al Clientului s
ui (de disponibilitati sau de depozit, chiar neajuns la termen), cu
ilor datorate, fiind autorizata de Client si de Codebitor

are. 
ioneaza conform pct.7.9.6.(ii), Clientul/Codebitorul este de acord 

n numele si pe seama acestuia schimbul valutar, daca este cazul,
iunii si sa completeze documentele aferente acestei opera

e de curs valutar vor fi suportate de Client/Codebitor. Daca in urma schimbului valutar efectuat de Banc
i altor taxe aferente schimbului valutar, suma rezultata din schimb nu acoper

ncii, Clientul va ramâne in continuare obligat la plata diferentei ramase.
ele ratelor de credit) prevazute in Contracte de facilitate s

re aferente acestora, nu vor aduce atingere drepturilor Bancii de a declara scaden
creditului, potrivit prevederilor prezentelor CGB si Contractului de facilitate. 

ie de rambursare/de plata sau de alta natura devine scadenta intr
a fi ziua lucratoare ulterioara acesteia. 

efectuata, oricare tragere din credit nu poate fi rambursata in aceea
rii bancare/Angajamentului 

tre Client Bancii in baza unui Contract de facilitate/Cerere specific
atura cu acestea, indiferent daca aceastea reprezinta 

i daca aceasta se reflecta in contul facilitatii, in contul curent sau 
n moneda/monedele in care a fost utilizata facilitatea, dup

/inregistrata de catre Banca finantarea bancara, fara 

n care, din orice motiv, inclusiv urmare a executarii silite, Banca va incasa astfel de pl
cuta plata, Clientul va despagubi Banca pentru toate pierderile
ntre suma datorata de Client in moneda facilitatii de

i cea pe care Banca o incaseaza efectiv dupa efectuarea schimbului sumelor 

te riscurile de curs valutar pe care le implica acordarea de facilit
ri bancare/Angajamentului in valuta si care pot aparea pe intreaga perioada

ntreaga responsabilitate cu privire la orice pierderi pe care le-ar putea suferi urmare acestora,
n conturile sale, deschise la Banca sumele in LEI si/sau in orice alte valute necesare

ror altor sume datorate conform prevederilor Contractului de facilitate/Cereii sprecifice
i/sau in legatura cu acestea. 

Pentru sumele acordate, Clientul datoreaza si va plati Bancii dobânzile, taxele si comisioanele
Contractele de facilitate/ Cererile specifice si/sau in oricare alte Documente de finantare in lega

de Client cu titlu de penalizare, prevazute in documentele 
, acesta neputând fi majorat unilateral de catre Banca. In consecin

datorate de Client cu titlu de penalizare se vor calcula conform clauzelor prevazute 
prin aplicarea, dupa caz, a valorilor fixe, respectiv a formulelor de calcul stabilite 

ri ca urmare a variatiilor indicilor variabili prevazuti in formulele de calcul 

 oricaror altor sume, 
disponibil suficient pentru stingerea 

ncasând din Cont suma necesara 
revolving, pentru care Titularul 

si/sau orice Cont al 
i sau de depozit, chiar neajuns la termen), cu suma 

i de Codebitor in acest sens prin 

conform pct.7.9.6.(ii), Clientul/Codebitorul este de acord si 
este cazul, utilizând 

operatiuni. Eventualele 
schimbului valutar efectuat de Banca si 

schimb nu acopera intreaga 
mase. 
si/sau in Grafice de 

ncii de a declara scadenta anticipata a 

ntr-o zi care nu este 

n aceeasi zi. 

Contract de facilitate/Cerere specifica, a oricarui 
 capitalul, dobânzi, 

contul curent sau in orice alt 
facilitatea, dupa caz, in 

 nici o deducere sau 

ncasa astfel de plati in alta 
gubi Banca pentru toate pierderile acesteia 

ii de credit/finantarii 
schimbului sumelor incasate in 

acordarea de facilitati de 
a de finantare si isi 

ar putea suferi urmare acestora, obligându-
n orice alte valute necesare rambursarii 

facilitate/Cereii sprecifice, a 

i comisioanele prevazute in 
atura cu acestea. 
 mentionate anterior 

n consecinta, costurile 
zute in Contractele de 

respectiv a formulelor de calcul stabilite in 
n formulele de calcul 
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ale respectivelor costuri (ex. Ratele de referin
7.11.3. Clientul este de acord ca Banca poate decide 
bancare/Angajamentului: (i) diminuarea nivelului costurilor datorate de Client cu titlu de
Contractele de facilitate/Cererile specifice 
evenimentele care genereaza penalizarea (spre ex. nivele diferite de taxe
numarul de zile de intârziere la plata). 
7.11.4. Orice modificare a costurilor datorate 
comunicata Clientului conform pct.2.3.1 (ii), dac
de notificare. 
7.11.5. Nivelurile taxelor si comisioanelor 
al oricarui alt Document de Finantare, in vigoare la data 
in conditiile pct.2.3.1(ii), daca in cuprinsul documentelor amintite anterior nu
7.11.6. Evenimente de Discontinuitate a Pie
de Discontinuitate a Pietei 
a) La aparitia oricarui Eveniment de Discontinuitate a Pie
Referinta va fi inlocuita cu Rata de Refinan
b) Oricare dintre urmatoarele situatii va constitui 
_ in piata de dobânda relevanta nu exista
sau  
_ costurile Bancii pentru finantarea Bancii pe pia
25 % nivelul Ratei de Referinta pentru o perioad
c) Rata de Refinantare este determinata
acesteia pentru obtinerea de imprumuturi 
d) Banca va avea obligatia sa notifice Clientului nivelul 
Discontinuitate a Pietei cu 3 (trei) Zile lucr
Perioadei de Dobânda in cazul in care costul de refinan
acesteia). Orice comunicare cu privire la modific
notificata Clientului se va face in modalitatea stabilit
e) Daca Clientul va notifica Banca cel mai târziu la ora 17.00 a Zilei Bancare anterioare datei aplic
nu accepta Rata de Refinantare asa cum aceasta a fost notificat
_ Clientul trebuie sa ramburseze anticipat (imediat sau la un termen notificat de Banc
impreuna cu dobânda acumulata care va fi calculat
inceputul unei astfel de Perioade de Dobând
datorate Bancii in baza contractului de credit, f
_ Partea neutilizata din credit va fi anulata
f) Daca Clientul nu transmite o notificare B
Partile considera ca a fost acceptata Rata de Refinan
7.12. Imputatia platii 
7.12.1. Orice sume incasate de Banca 
proceduri de executare silita) vor fi utilizate, dac
Clientului, in urmatoarea ordine: 
a) cheltuieli cu procedurile de executare silit
b) cheltuieli pentru realizarea publicitatii/radierii garan
c) comisioane, speze si alte costuri datorate B
d) dobânzi penalizatoare, dobânzi restante, dobânzi curente,
e) suma utilizata de Client in baza Contractului de facilitate respectiv (principal/capital).
7.12.2. Obligatiile de plata mentionate la 
7.12.3. In masura in care, prin orice reglement
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pectivelor costuri (ex. Ratele de referinta). 
Banca poate decide oricând pe durata derularii facilitatii de

) diminuarea nivelului costurilor datorate de Client cu titlu de penal
Contractele de facilitate/Cererile specifice si/sau (ii) stabilirea de niveluri de costuri pe tran

penalizarea (spre ex. nivele diferite de taxe /dobânda penalizatoare 

datorate de Client cu titlu de penalizare efectuata conform
comunicata Clientului conform pct.2.3.1 (ii), daca in Contractul de facilitate nu este reglementat

comisioanelor stabilite in cuprinsul Contractelor de Facilitate/Cererilor
n vigoare la data incheierii acestora, vor putea fi modificate de c

n cuprinsul documentelor amintite anterior nu se prevede contrariul
7.11.6. Evenimente de Discontinuitate a Pietei. Drepturile Bancii in cazul aparitiei unui Eveniment

rui Eveniment de Discontinuitate a Pietei, pentru calculul Ratei de dobânda 
Rata de Refinantare asa cum va fi aceasta stabilita de catre Banca. 

ii va constitui Eveniment de Discontinuitate a Pietei: 
a cotatii ale valutei vizate la ora la care acestea sunt date 

ncii pe piata monetara relevanta in moneda vizata depa
pentru o perioada de peste 30 de zile calendaristice consecutiv. 

a de Banca pe baza cotatiilor primite in piata interbancar
mprumuturi in moneda relevanta. 

notifice Clientului nivelul Ratei de Refinantare in cazul aparitiei unui
Zile lucratoare inainte de data aplicarii acesteia (inclusiv cu privire la durata 

n care costul de refinantare din piata relevanta al Bancii impune modificarea 
acesteia). Orice comunicare cu privire la modificari intervenite fata de Rata de Refinantare astfel cum a fost aceasta 

n modalitatea stabilita prin respectiva notificare. 
Clientul va notifica Banca cel mai târziu la ora 17.00 a Zilei Bancare anterioare datei aplic

a cum aceasta a fost notificata de Banca, atunci: 
ramburseze anticipat (imediat sau la un termen notificat de Banca) partea utilizat

care va fi calculata in concordanta cu paragraful d) de mai sus (
de Dobânda pâna la data efectiva a rambursarii anticipate) si toate celelalte sume 

n baza contractului de credit, fara plata comisionului de rambursare anticipata; si
a imediat. 

nu transmite o notificare Bancii conform celor mai sus mentionate la paragraful e) de mai
Rata de Refinantare notificata de Banca Clientului conform celor

 de la Client in temeiul Contractelor de facilitate (inclusiv 
) vor fi utilizate, daca Banca nu decide altfel, pentru acoperirea datoriilor

i cu procedurile de executare silita, 
ii/radierii garantiilor, 

i alte costuri datorate Bancii conform prevederilor contractelor de facilitate de credit,
nte, dobânzi curente, 

n baza Contractului de facilitate respectiv (principal/capital). 
ionate la 7.12.1. lit. c), d), e) vor fi acoperite in ordinea scaden

ice reglementari nationale sau ale Uniunii Europene, se impune modificarea

ii de credit/finantarii 
penalizare prevazute in 

costuri pe transe in functie de 
/dobânda penalizatoare in functie de 

conform pct.7.11.3 va fi 
reglementata o alta modalitate 

n cuprinsul Contractelor de Facilitate/Cererilor specifice si/sau 
fi modificate de catre Banca 

se prevede contrariul 
iei unui Eveniment 

Ratei de dobânda (Rd), Rata de 

ii ale valutei vizate la ora la care acestea sunt date in mod obisnuit, 

depasesc cu mai mult de 
 

a interbancara disponibila 

iei unui Eveniment de 
(inclusiv cu privire la durata 

ncii impune modificarea 
astfel cum a fost aceasta 

Clientul va notifica Banca cel mai târziu la ora 17.00 a Zilei Bancare anterioare datei aplicarii acesteia ca 

) partea utilizata din credit 
mai sus (incepând cu 
i toate celelalte sume 
; si 

ionate la paragraful e) de mai sus, 
Clientului conform celor de mai sus. 

(inclusiv in cadrul unei 
Banca nu decide altfel, pentru acoperirea datoriilor scadente ale 

ncii conform prevederilor contractelor de facilitate de credit, 

n ordinea scadentei. 
ionale sau ale Uniunii Europene, se impune modificarea 
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ordinii de acoperire a datoriilor scadente ale Clientului, Banca va aplica 
de la intrarea acesteia in vigoare, fara sa
7.12.4. In cazul unui concurs intre obliga
de facilitate garantate cu garantii reale 
Contracte de facilitate negarantate cu garan
existente in conturile Clientului/Codebitorului deschise la Banc
termen), in vederea stingerii obligatiilor de plat
garantii reale. 
7.13. Garantii 
7.13.1. Clientul este obligat sa constituie 
catre Banca pentru indeplinirea obligatiilor asumate de acesta prin diverse facilit
Daca garantia a devenit neadecvata, Clientul este obligat s
cazul in care bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat 
inferioara valorii obligatiei ipotecare din culpa Clientului, iar bunul nu era asigurat ori
7.13.2. Pentru ipotecile imobiliare si/sau mobiliare constituite/procurate 
Garanti, Clientul va realiza pe cheltuiala sa, orice formalit
opozabilitatii garantiilor fata de ter
inscriptiilor/avizelor de garantie din registrele publice aferente. Ipotecile imobiliare se vor nota 
Ipotecile mobiliare se vor nota in Arhiva Electronic
mobiliare sunt in sarcina Clientului in situa
de plata. In cazul in care Clientul nu is
realizeaza rambursarea sumelor imprumutate, Banca 
si sa debiteze automat orice alt cont de disponibilit
Clientului la Banca cu sumele necesare efectuând,
utilizând propriile cotatii si completând documentele aferente acestei opera
Client. Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate de Client.
7.13.3. Toate bunurile mobile, prezente 
de catre Client in urma vânzarii, schimbului, prelucr
asigurare sau alta forma de administrare sau dispu
operatiuni ulterioare, care sunt sau vor intra 
oricarui titlu si sub orice forma, de la sau 
sunt, sau vor deveni, proprietatea Clientului, 
ale Clientului fata de Banca decurgând din orice Contract de facilitate
7.13.4. Clauza 7.13.3. valoreaza contract de garan
Clientului in conformitate cu prevederile Car
obligatiilor garantate este constituita din su
prevederilor fiecarui Contract de facilitate
Mobiliare, in favoarea sa, un aviz de garan
suporta toate costurile ocazionate de inregistr
comunica expres cuantumurile si termenele de plat
7.13.5. Bunurile imobile si mobile corporale 
Finantare, vor fi asigurate la o societate de asigur
de piata a bunurilor respective, ce va fi consemnat
de asigurare), cu exceptia cazului in care
mai mica. 
7.13.6. In cazul in care Banca va instiint
motive, chiar independent de vointa par
conform Documentelor de Finantare, sau c
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ordinii de acoperire a datoriilor scadente ale Clientului, Banca va aplica in mod automat respectiva
a mai fie necesara modificarea prezentelor CGB. 

obligatiile scadente de plata a sumelor datorate in baza mai multor
ii reale si obligatiile scadente de plata a sumelor datorate i

negarantate cu garantii reale, Banca are dreptul sa utilizeze cu prioritate 
n conturile Clientului/Codebitorului deschise la Banca (inclusiv conturi de depozit, chiar neajunse la 

iilor de plata scadente aferente Contractelor de facilitate 

constituie si/sau sa procure, la cererea Bancii, garantii considerate adecvate
iilor asumate de acesta prin diverse facilitati de credit acordate

, Clientul este obligat sa o suplimenteze sau sa o inlocuiasc
n care bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuata in asa mod 

iei ipotecare din culpa Clientului, iar bunul nu era asigurat ori asigurarea nu era valabil
i/sau mobiliare constituite/procurate in favoarea Bancii de Client 

i, Clientul va realiza pe cheltuiala sa, orice formalitati de publicitate sunt necesare pentru
de terti, inclusiv formalitatile de modificare, reinnoire sau radiere

ie din registrele publice aferente. Ipotecile imobiliare se vor nota 
n Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. Costurile aferente

n situatia in care Banca va comunica expres acestuia cuantumurile 
isi respecta obligatia de plata a acestor costuri din Contul prin care se 

mprumutate, Banca poate sa efectueze inregistrarile necesare 
debiteze automat orice alt cont de disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la termen) deschis pe numele 

cu sumele necesare efectuând, daca este cazul, si schimbul valutar in numele 
documentele aferente acestei operatiuni, fiind autorizat

curs valutar vor fi suportate de Client. 
bile, prezente si viitoare, incluzând disponibilitatile banesti din Conturi,orice bun primit 

rii, schimbului, prelucrarii, fructele si productele, precum si sumele 
de administrare sau dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte 

iuni ulterioare, care sunt sau vor intra in posesia Bancii, sau a unui tert actionând in numele B
, de la sau in beneficiul Clientului, indiferent de titlul lor, si care, la momentul actual 

sunt, sau vor deveni, proprietatea Clientului, constituie garantia Bancii pentru orice obligatii prezente sau viitoare 
decurgând din orice Contract de facilitate. 

contract de garantie reala mobiliara asupra universalitatii bunurilor
n conformitate cu prevederile Cartii a V-a, Titlul XI, Capitolul III din Codul civil. Valoarea

din suma tuturor obligatiilor Clientului fata de Banca, 
Contract de facilitate. Banca are dreptul sa inscrie in Arhiva Electronica

n favoarea sa, un aviz de garantie prin care va asigura ordinea de prioritate a garan
nregistrarile garantiei astfel constituita, in masura in care Banca 

i termenele de plata. 
i mobile corporale care fac obiectul ipotecilor constituite, aferente

la o societate de asigurari acceptata de Banca, la o valoare asigurata
a bunurilor respective, ce va fi consemnata corespunzator in cuprinsul contractului de asigurare (

n care Banca, potrivit exclusiv optiunii sale, va accepta o valoare de asigurare 

ta Clientul ca valoarea ipotecilor imobiliare constituite a sc
rtilor), neacoperind soldul creditului, dobânzile si comisioanele

are, sau ca au intervenit modificari in situatia juridica a acestor

n mod automat respectiva reglementare 

n baza mai multor Contracte 
in baza mai multor 

cu prioritate disponibilitatile 
conturi de depozit, chiar neajunse la 

Contractelor de facilitate negarantate cu 

ii considerate adecvate de 
i de credit acordate acestuia. 

nlocuiasca, la cerere, in 
mod incât a devenit 

asigurarea nu era valabila. 
ncii de Client si/sau de 

i de publicitate sunt necesare pentru asigurarea 
nnoire sau radiere a 

ie din registrele publice aferente. Ipotecile imobiliare se vor nota in Cartea Funciara. 
ii Reale Mobiliare. Costurile aferente ipotecilor 

cuantumurile si termenele 
costuri din Contul prin care se 

rile necesare in registrele publice 
depozit (chiar neajuns la termen) deschis pe numele 

n numele si pentru Client, 
iuni, fiind autorizata in acest sens de 

ti din Conturi,orice bun primit 
sumele incasate din 
inute din orice alte 

n numele Bancii, in baza 
i care, la momentul actual 

ii prezente sau viitoare 

ii bunurilor mobile ale 
a, Titlul XI, Capitolul III din Codul civil. Valoarea maxima a 

 determinate potrivit 
a de Garantii Reale 

de prioritate a garantiei. Clientul va 
n care Banca ii va 

constituite, aferente Documentelor de 
a egala cu valoarea 

rinsul contractului de asigurare (in Polita 
iunii sale, va accepta o valoare de asigurare 

e constituite a scazut (din orice 
i comisioanele datorate 

a acestor ipoteci de natura 
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sa impieteze asupra valorificarii lor, la cererea B
imobile, sau sa inlocuiasca ipoteca/ipotecile imobiliare constituite
conditiile clauzei 7.13.1. de mai sus. 
7.14. Scadente 
7.14.1. Orice sume datorate Bancii de Client trebuie achitate la datele stabilite 
/facilitate de credit si, daca este cazul, in graficele de rambursare anexate acestora.
7.14.2. Orice suma care nu este platit
specificata intr-un Contract de facilitate sau rezult
daca aceasta reprezinta suma principala
Contractului de facilitate sau in legatura cu acesta, ori dac
al Clientului, va atrage, dupa caz, plata de dobânzi majorate,
penalizatoare, pentru perioada incepand cu data scaden
Ratei dobânzii majorate/Ratei dobânzii
Contractul specific de credit, fara ca aplicarea unor asemenea costuri s
conferite Bancii in temeiul Contractului de facilitate 
7.15. Alte Costuri suportate de Client pentru facilit
7.15.1. Toate costurile legate de constituirea, administrarea, modificarea, executarea garan
constituite/procurate Bancii de Client vor fi suportate de acesta.
7.15.2. In cazul aparitiei unui Caz de Ne
cheltuiala sau pierdere suferita de Banc
oricareia din obligatiile ce ii revin conform 
toate costurile si cheltuielile inregistrate sau efectuate de c
evaluare, consultanta, traducere, administrare, onorarii avoca
tranzactiile realizate in baza sau in legatura cu 
recuperarea unui credit/angajament. 
7.15.3. Clientul va indemniza Banca, la cerere, 
prejudicii, costuri si cheltuieli de orice natur
de Finantare si va restitui Bancii toate sumele pl
despagubi Banca si pentru toate pierderile, costurile 
cu un Contract specific de credit. 
7.15.4. Obligatiile de plata prevazute la 
de la data primirii de catre Client a unei solicit
7.15.5. In cazul in care Clientul nu-si indepline
socoteala Clientului, sa faca toate pl
conservarea, pastrarea si aplicarea drepturilor B
de Finantare, urmând ca Bancii sa-i fie restituite de c
7.16. Alte dispozitii in legatura cu creditele
7.16.1. Pâna la stingerea tuturor obligatiilor Clientului asumate printr
Document de Finantare, Clientul imputernice
Centrala Riscurilor de Credit a Bancii Na
acesta, ori de câte ori va fi considerat de c
exercitarea drepturilor acordate, Banca va 
toate inscrisurile, instrumentele, actele s
incluzând, fara a se limita la completarea, semnarea 
bazei de date a Centralei Riscurilor  de Credit
functionarea la Banca Nationala a României a Cen
toate sau oricare dintre acestea fiind recunoscute
seama sa. Dovada deplina a existentei acestei
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la cererea Bancii, Clientul trebuie sa aduca suplimentar 
ipoteca/ipotecile imobiliare constituite ca accesorii ale Documentelor de Finan

ncii de Client trebuie achitate la datele stabilite in Contractele specifice
n graficele de rambursare anexate acestora. 
tita la scadenta de Client (fara deosebire dupa cum scaden
sau rezulta prin declararea scadentei anticipate sau in alt
a acordata (capitalul), dobânda, comisioane, costuri sau speze conform 
cu acesta, ori daca aceasta se reflecta in contul curent sau 

caz, plata de dobânzi majorate, taxe de rambursare i
ncepand cu data scadentei si pâna la data platii integrale, calculate prin aplicarea 

Ratei dobânzii majorate/Ratei dobânzii penalizatoare/valorii taxei de rambursare intârziat
aplicarea unor asemenea costuri sa prejudicieze alte drepturi sau remedii 

Contractului de facilitate si legislatiei aplicabile. 
7.15. Alte Costuri suportate de Client pentru facilitatile de credit/finantarile bancare/ Angajamentele acordate.

Toate costurile legate de constituirea, administrarea, modificarea, executarea garan
ncii de Client vor fi suportate de acesta. 

Caz de Neindeplinire sau Culpa, Clientul va despagubi Banca pentru orice
de Banca datorata neexecutarii/executarii necorespunzatoare de c

i revin conform Documentelor de finantare si va plati Bancii, la solicitarea acesteia, 
nregistrate sau efectuate de catre Banca (incluzând, fara a se limita la, cheltuieli de 

, traducere, administrare, onorarii avocatiale, cheltuieli de executare silita,
n legatura cu Documentele de finantare sau in legatura cu acordarea 

Clientul va indemniza Banca, la cerere, in orice moment, impotriva tuturor actiunilor legale pentru
i cheltuieli de orice natura in legatura cu un Contract de facilitate si/sau cu oricare alt 

ncii toate sumele platite (direct, prin compensare sau in orice alt mod). Cli
i pentru toate pierderile, costurile si cheltuielile suferite sau contractate conform sau 

zute la 7.15.2. si 7.15.3. vor deveni scadente in maxim 5 (cinci) zile
tre Client a unei solicitari scrise a Bancii. 

ndeplineste oricare din obligatii, Banca va avea dreptul, 
toate platile necesare pentru perfectarea, finalizarea, inregistrarea legal

i aplicarea drepturilor Bancii dintr-un Contract de facilitate si/sau din oricare
i fie restituite de catre Client toate sumele astfel platite. 

cu creditele 
iilor Clientului asumate printr-un Contract de facilitate 

mputerniceste Banca, cu autoritate si puteri depline, pentru
ncii Nationale a României a oricaror informatii de risc bancar cu privire la 

acesta, ori de câte ori va fi considerat de catre Banca ca aceste informatii sunt necesare si/sau relev
exercitarea drepturilor acordate, Banca va intocmi, semna, transmite, perfecta si realiza, in numele 

si operatiunile de orice natura care pot fi cerute de legea aplicabil
a se limita la completarea, semnarea si utilizarea formularului standard “Acord de consultare a 

de Credit” prevazut de Regulamentul nr.2/2014 privind organizarea 
ionala a României a Centralei Riscurilor de Credit, emis de Banca Na

toate sau oricare dintre acestea fiind recunoscute in mod expres de catre Client ca fiind emise 
ei acestei imputerniciri se va putea face de Banca prin prezentarea unui 

suplimentar in garantie alte 
ca accesorii ale Documentelor de Finantare, in 

Contractele specifice de credit 

cum scadenta este cea 
n alt mod), indiferent 

costuri sau speze conform 
n contul curent sau in orice alt Cont 

intârziata, dobânzi 
ii integrale, calculate prin aplicarea 

ntârziata prevazuta in 
prejudicieze alte drepturi sau remedii 

Angajamentele acordate. 
Toate costurile legate de constituirea, administrarea, modificarea, executarea garantiilor 

gubi Banca pentru orice 
toare de catre Client a 

solicitarea acesteia, 
a se limita la, cheltuieli de 

, etc.) in legatura cu 
tura cu acordarea si/sau 

unilor legale pentru orice 
oricare alt Document 

n orice alt mod). Clientul va 
contractate conform sau in legatura 

cinci) zile lucratoare 

ii, Banca va avea dreptul, in numele si pe 
nregistrarea legala, 

i/sau din oricare alt Document 

si/sau prin orice alt 
i puteri depline, pentru obtinerea de la 

bancar cu privire la 
i/sau relevante. Pentru 

n numele si pentru Client, 
pot fi cerute de legea aplicabila 

formularului standard “Acord de consultare a 
privind organizarea si 

, emis de Banca Nationala a României, 
tre Client ca fiind emise in numele si pe 

prin prezentarea unui 
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exemplar din Contractul specific de credit
prevederile CGB. 
7.16.2. Oriunde in cuprinsul unui Contract de facilitate 
termenele exprimate in zile va avea in vedere zile lucr
cuprinse atât ziua de inceput cât si cea de sfâr
7.16.3. Omisiunea, in tot sau in parte, precum 
nascute in baza unui Contract de facilitate 
isi exercite aceste drepturi si nu va fi considerat
prezuma acordul tacit al Bancii la orice rescaden
exceptia cazurilor in care se incheie in acest sens un Act Adi
Document de Finantare, sau cu privire la ne
asemenea, renuntarea de catre Banca 
Contractul de facilitate si/sau in oricare alt
reprezentând renuntarea din partea Bancii la cerin
7.16.4. Modificarile clauzelor Contractului de facilitate 
in baza acordului partilor, urmând a fi consemnate 
credit, Rata anuala a dobânzii si valoarea comisioanelor care se vor efectua de c
mentionate in documentele mentionate anterior, urmând a se 
rambursare la cererea Clientului/Codebitorului/Garantului.
7.16.5. Banca nu va fi considerata raspunz
sau indirect de catre Client ca urmare a neacord
de credit la dispozitia acestuia, ca urmare a unei erori sau 
unor alte fapte/acte ale acestuia. 
 
8. TERMENI SI CONDITII PENTRU SERVICIUL DEBIT DIRECT CONFORTABILL
Definirea termenilor utiliza]i 

• Beneficiarul platii  - destinatar desemnat al fondurilor unei operatiuni de plata prin debitare directa care 
este persoana juridica, furnizor de bunuri si/sau servicii, 
deschis contul un Angajament privind debitarea directa si 
Persoanei in numele careia se face plata

• Platitor –titular al unui cont de plati care a incheiat un mandat de debitare directa cu Institutia platitorului 
prin care si-a dat acordul expres pentru efectuarea  de plati prin debitare directa la instructiunea 
Beneficiarului platii;  

• Persoana in numele careia se face plata (tert abonat) 
accepta sa faca plati catre Beneficiar din contul sau de plati;

• Persoana care incaseaza (beneficiarul final) 
intermediul Beneficiarului; 

• Institutia Beneficiarului – institutia de plata la care  Beneficiarul are deschis contul care urmeaza sa fie 
creditat sau a fost creditat cu suma prevazuta in Instructiunea de debitare directa si/sau Insti
care receptioneaza o Instructiune de debitare directa de la Beneficiar, ii scopul executarii acestei 
instructiuni;  

• Institutia Platitorului – institutia de plata la care platitorul are deschis contul de plati care urmeaza a fi 
debitat cu suma prevazuta in Instructiunea de debitare directa;

• Angajament privind debitarea directa
se stabilesc  drepturile si responsabilitatile
utilizarea de catre Beneficiar a Instructiunilor de debitare directa; 

• Mandat de debitare directa (Mandat) 
Beneficiar al platii autorizarea de a emite Instructiuni de debitare
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de credit in care se face mentiunea ca respectivul contract se completeaz

Contract de facilitate si/sau al oricarui alt Document de Finan
n vedere zile lucratoare, daca nu se precizeaza altfel, iar

i cea de sfârsit a termenului. 
n parte, precum si orice intârziere din partea Bancii de a exercita orice

Contract de facilitate si/sau a oricarui alt Document de Finantare, nu va 
i nu va fi considerata ca reprezentând o renuntare la acestea si, in nici un caz nu se va 

ncii la orice rescadentare sau iertare de la plata unor sume datorate acesteia, cu 
n acest sens un Act Aditional la respectivul Contract de facilitate 

, sau cu privire la neindeplinirea la timp de catre Client a obligatiilor contractuale. De 
 la indeplinirea oricarei conditii suspensive prevazute 

icare alt Document de Finantare incheiat cu Clientii, nu va fi considerat
ncii la cerinta ca acea conditie sa fie indeplinita oricând ulterior.

Contractului de facilitate si/sau ale oricarui alt Document de Finan
ilor, urmând a fi consemnate in Act Aditional, cu exceptia celor privind 

i valoarea comisioanelor care se vor efectua de catre Banc
ionate anterior, urmând a se inmâna, când este cazul, 

rambursare la cererea Clientului/Codebitorului/Garantului. 
spunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natur

tre Client ca urmare a neacordarii unui credit sau a neindeplinirii obligatiei de a
ia acestuia, ca urmare a unei erori sau intârzieri in instructiunile date de Client sa

8. TERMENI SI CONDITII PENTRU SERVICIUL DEBIT DIRECT CONFORTABILL 

destinatar desemnat al fondurilor unei operatiuni de plata prin debitare directa care 
este persoana juridica, furnizor de bunuri si/sau servicii, si care a incheiat cu institutia de plata la care are 
deschis contul un Angajament privind debitarea directa si care detine creante asupra Platitorului sau 
Persoanei in numele careia se face plata, evidentiate in facturi;  

titular al unui cont de plati care a incheiat un mandat de debitare directa cu Institutia platitorului 
a dat acordul expres pentru efectuarea  de plati prin debitare directa la instructiunea 

Persoana in numele careia se face plata (tert abonat) - client al Beneficiarului, pentru care Platitorul 
accepta sa faca plati catre Beneficiar din contul sau de plati; 
Persoana care incaseaza (beneficiarul final) – entitate in favoarea careia se va efectua plata, prin 

institutia de plata la care  Beneficiarul are deschis contul care urmeaza sa fie 
creditat sau a fost creditat cu suma prevazuta in Instructiunea de debitare directa si/sau Insti
care receptioneaza o Instructiune de debitare directa de la Beneficiar, ii scopul executarii acestei 

institutia de plata la care platitorul are deschis contul de plati care urmeaza a fi 
a prevazuta in Instructiunea de debitare directa; 

Angajament privind debitarea directa - acordul incheiat intre Beneficiar si Institutia Beneficiarului prin care 
se stabilesc  drepturile si responsabilitatile acestora, inclusiv acceptul Institutiei Benefic
utilizarea de catre Beneficiar a Instructiunilor de debitare directa;  

(Mandat) - acord de vointa conform caruia (1) Platitorul acorda unui 
Beneficiar al platii autorizarea de a emite Instructiuni de debitare directa asupra contului sau indicat si (2) 

respectivul contract se completeaza cu 

Document de Finantare, referirea la 
altfel, iar in calcul vor fi 

ncii de a exercita orice drepturi 
va impiedica Banca sa 
n nici un caz nu se va 

plata unor sume datorate acesteia, cu 
Contract de facilitate si/sau 

iilor contractuale. De 
zute in oricare din 

ii, nu va fi considerata ca 
oricând ulterior. 

Document de Finantare se efectueaza 
 valoarea ratelor de 
Banca, in conditiile 
 un nou grafic de 

orice natura suportate direct 
iei de a pune facilitatea 

de Client sau ca urmare a 

destinatar desemnat al fondurilor unei operatiuni de plata prin debitare directa care 
a incheiat cu institutia de plata la care are 

detine creante asupra Platitorului sau 

titular al unui cont de plati care a incheiat un mandat de debitare directa cu Institutia platitorului 
a dat acordul expres pentru efectuarea  de plati prin debitare directa la instructiunea 

client al Beneficiarului, pentru care Platitorul 

va efectua plata, prin 

institutia de plata la care  Beneficiarul are deschis contul care urmeaza sa fie 
creditat sau a fost creditat cu suma prevazuta in Instructiunea de debitare directa si/sau Institutia de plata 
care receptioneaza o Instructiune de debitare directa de la Beneficiar, ii scopul executarii acestei 

institutia de plata la care platitorul are deschis contul de plati care urmeaza a fi 

acordul incheiat intre Beneficiar si Institutia Beneficiarului prin care 
acceptul Institutiei Beneficiarului referitor la 

acord de vointa conform caruia (1) Platitorul acorda unui 
directa asupra contului sau indicat si (2) 
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Institutiei Platitorului autorizarea de a se conforma acestei Instructiuni de debitare directa si de a debita 
contul sau cu suma si la scadenta prevazuta in Instructiunile de debitare directa emise de Beneficiar;

• Schema de debitare directa: set unic de norme, practici, standarde si/sau orientari de punere în aplicare 
convenite între institutiile de plata privind executarea operatiunilor de plati prin debitare directa, separat 
de orice infrastructura sau sistem de

• Conventia privind Schemele Nationale de Plati 
in Romania, TransFond si Asociatia Romana a Bancilor prin care 
privind schimbul de instructiuni de plata, compensarea si decontarea interbancara a platilor prin debit 
direct, în cadrul Sistemului Electronic de Plati si în conformitate cu Schemele Nationale de Plati la care au 
aderat; 

• Instructiune de debitare directa –
unui Platitor deschis la Institutia Platitorului, conform unui Mandat privind debitarea directa; operatiunile de 
plata se executa prin debitarea automata a contului Platitorului si cred
contravaloarea creantelor pe care Beneficiarul le detine asupra Platitorului sau Persoanei in numele careia 
se face plata; 

• Data platii – data la care se efectueaza debitarea contului Platitorului 
plata initiata de Beneficiar si a comisionului aferent acesteia si care reprezinta 
Platitorului/Persoanei in numele careia se face plata si Institutiei Platitorului de catreBeneficiar, sau, dupa 
caz, ziua lucratoare urmatoare datei scadentei, in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare,

• Limita maxima/Suma Fixa – valoarea maxima a unei facturi pe care Platitorul accepta sa o plateasca in 
baza unei Instructiuni de debitare directa initiata de catre Beneficiar,
Mandatul de debitare directa. 

• Cont – contul de plati indicat de Platitor in cuprinsul Mandatului de debitare directa din care se vor efectua 
platile catre Beneficiar; 

• Data primei colectari - data de la care beneficiarul este ind
directa a  contului Platitorului; 

• Data ultimei colectari - data pana la care beneficiarul este indreptatit sa initieze instructiuni de debitare 
directa a  contului Platitorului; 

• Plata singulara – transfer de fo
mandatului de debitare directa, care se executa o singura data;

• Plata recurenta - transfer de fonduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza 
mandatului de debitare directa, care se executa in mod repetat, pe perioada de valabilitate a mandatului;

 
8.1. In cazul in care Platitorul opteaza pentru utilizarea 
Raiffeisen Bank SA  trebuie sa emita cel putin

 prin semnarea formularului specific la 
 prin semnarea formularului specific la sediul Beneficiarului 

ofera aceasta optiune; 
 prin accesarea optiunii de activare a serviciului din cadrul Serviciului Raiffeisen Online;

Orice modificare sau revocare a unui Mandat acordat se va putea face prin utilizarea oricareia dintre variantele 
mai sus indicate si cu utilizarea formularisticii specifice Institutiei Platitorului.
8.2. Prin semnarea Mandatului de debitare directa, Platitorul isi exprima consimtamantul si mandateaza Institutia 
Platitorului ca in baza Instructiunilor de debitare directa initiate de catre 
solicitate de catre acesta, fara indeplinirea unor formalitati suplimentare celor precizate in Mandat si corespunzator 
facturilor emise periodic de catre acesta pe numele Platitorului sau al Persoanei in numele careia
consimtit sa faca plata.   
8.3. Platitorul persoana juridica poate opta pentru Schema de debitare directa CORE Persoana Juridica (“Schema 
CORE”) sau Schema de debitare directa B2B Persoana juridica (“Schema B2B”), in functie de specificul rel
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Institutiei Platitorului autorizarea de a se conforma acestei Instructiuni de debitare directa si de a debita 
contul sau cu suma si la scadenta prevazuta in Instructiunile de debitare directa emise de Beneficiar;

set unic de norme, practici, standarde si/sau orientari de punere în aplicare 
convenite între institutiile de plata privind executarea operatiunilor de plati prin debitare directa, separat 
de orice infrastructura sau sistem de plati care sprijina functionarea sa;   
Conventia privind Schemele Nationale de Plati – conventia incheiata intre banci autorizate sa functioneze 
in Romania, TransFond si Asociatia Romana a Bancilor prin care acestea se angajeaza sa respecte regulile 

nd schimbul de instructiuni de plata, compensarea si decontarea interbancara a platilor prin debit 
direct, în cadrul Sistemului Electronic de Plati si în conformitate cu Schemele Nationale de Plati la care au 

– instructiune de plata initiata de un Beneficiar asupra contului indicat al 
unui Platitor deschis la Institutia Platitorului, conform unui Mandat privind debitarea directa; operatiunile de 
plata se executa prin debitarea automata a contului Platitorului si creditarea contului Beneficiarului cu 
contravaloarea creantelor pe care Beneficiarul le detine asupra Platitorului sau Persoanei in numele careia 

data la care se efectueaza debitarea contului Platitorului cu contravaloarea operatiu
plata initiata de Beneficiar si a comisionului aferent acesteia si care reprezinta data scadentei comunicata 
Platitorului/Persoanei in numele careia se face plata si Institutiei Platitorului de catreBeneficiar, sau, dupa 

re datei scadentei, in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare,
valoarea maxima a unei facturi pe care Platitorul accepta sa o plateasca in 

Instructiuni de debitare directa initiata de catre Beneficiar, stabilita de catre Platitor prin 

contul de plati indicat de Platitor in cuprinsul Mandatului de debitare directa din care se vor efectua 

data de la care beneficiarul este indreptatit sa initieze instructiuni de debitare 

data pana la care beneficiarul este indreptatit sa initieze instructiuni de debitare 

transfer de fonduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza 
mandatului de debitare directa, care se executa o singura data; 

transfer de fonduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza 
debitare directa, care se executa in mod repetat, pe perioada de valabilitate a mandatului;

In cazul in care Platitorul opteaza pentru utilizarea Serviciului de Debit Direct Confortabill prestat de catre 
trebuie sa emita cel putin un Mandat de debitare directa in una din urmatoarele variante:

prin semnarea formularului specific la sediul Institutiei Platitorului (in agentiile Bancii);
prin semnarea formularului specific la sediul Beneficiarului – exclusiv in ipoteza in care Benefic

prin accesarea optiunii de activare a serviciului din cadrul Serviciului Raiffeisen Online;
Orice modificare sau revocare a unui Mandat acordat se va putea face prin utilizarea oricareia dintre variantele 

utilizarea formularisticii specifice Institutiei Platitorului. 
Prin semnarea Mandatului de debitare directa, Platitorul isi exprima consimtamantul si mandateaza Institutia 

Platitorului ca in baza Instructiunilor de debitare directa initiate de catre Beneficiar, sa efectueze plata sumelor 
solicitate de catre acesta, fara indeplinirea unor formalitati suplimentare celor precizate in Mandat si corespunzator 
facturilor emise periodic de catre acesta pe numele Platitorului sau al Persoanei in numele careia

Platitorul persoana juridica poate opta pentru Schema de debitare directa CORE Persoana Juridica (“Schema 
CORE”) sau Schema de debitare directa B2B Persoana juridica (“Schema B2B”), in functie de specificul rel

Institutiei Platitorului autorizarea de a se conforma acestei Instructiuni de debitare directa si de a debita 
contul sau cu suma si la scadenta prevazuta in Instructiunile de debitare directa emise de Beneficiar;  

set unic de norme, practici, standarde si/sau orientari de punere în aplicare 
convenite între institutiile de plata privind executarea operatiunilor de plati prin debitare directa, separat 

conventia incheiata intre banci autorizate sa functioneze 
acestea se angajeaza sa respecte regulile 

nd schimbul de instructiuni de plata, compensarea si decontarea interbancara a platilor prin debit 
direct, în cadrul Sistemului Electronic de Plati si în conformitate cu Schemele Nationale de Plati la care au 

ructiune de plata initiata de un Beneficiar asupra contului indicat al 
unui Platitor deschis la Institutia Platitorului, conform unui Mandat privind debitarea directa; operatiunile de 

itarea contului Beneficiarului cu 
contravaloarea creantelor pe care Beneficiarul le detine asupra Platitorului sau Persoanei in numele careia 

cu contravaloarea operatiunii de 
data scadentei comunicata 

Platitorului/Persoanei in numele careia se face plata si Institutiei Platitorului de catreBeneficiar, sau, dupa 
re datei scadentei, in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, 
valoarea maxima a unei facturi pe care Platitorul accepta sa o plateasca in 

lita de catre Platitor prin 

contul de plati indicat de Platitor in cuprinsul Mandatului de debitare directa din care se vor efectua 

reptatit sa initieze instructiuni de debitare 

data pana la care beneficiarul este indreptatit sa initieze instructiuni de debitare 

nduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza 

transfer de fonduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza 
debitare directa, care se executa in mod repetat, pe perioada de valabilitate a mandatului; 

Confortabill prestat de catre 
un Mandat de debitare directa in una din urmatoarele variante: 

in agentiile Bancii); 
exclusiv in ipoteza in care Beneficiarul 

prin accesarea optiunii de activare a serviciului din cadrul Serviciului Raiffeisen Online; 
Orice modificare sau revocare a unui Mandat acordat se va putea face prin utilizarea oricareia dintre variantele 

Prin semnarea Mandatului de debitare directa, Platitorul isi exprima consimtamantul si mandateaza Institutia 
Beneficiar, sa efectueze plata sumelor 

solicitate de catre acesta, fara indeplinirea unor formalitati suplimentare celor precizate in Mandat si corespunzator 
facturilor emise periodic de catre acesta pe numele Platitorului sau al Persoanei in numele careia Platitorul a 

Platitorul persoana juridica poate opta pentru Schema de debitare directa CORE Persoana Juridica (“Schema 
CORE”) sau Schema de debitare directa B2B Persoana juridica (“Schema B2B”), in functie de specificul relatiilor de 
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plata dintre Platitor si Beneficiar si in conformitate cu Conventia privind Schemele Nationale de Plati;
8.4. Fiecare Mandat va fi evidentiat in sistemul Institutiei Platitorului si al Beneficiarului cu un identificator distinct, 
mentionat pe Mandat; Acest identificator unic va fi evidentiat in orice Instructiune de debitare directa transmisa de 
catre Institutia Beneficiarului; 
8.5. Mandatul poate fi acordat pe o perioada determinata sau nedeterminata, cu posibilitatea revocarii ulterioare; 
de asemenea, Mandatul poate acoperi o singura plata sau mai multe plati de valori fixe sau variabile.
8.6. In cazul in care Platitorul semneaza mandatul la sediul Institutiei Platitorului, acesta va putea fi pus in executare 
incepand cu urmatoarea Zi lucratoare
Beneficiarului cu privire la Mandatul acordat de Platitor (direct, daca este si Institutia Beneficiarului sau indirect, 
prin intermediul Bancii Beneficiarului).   
8.7. In cazul in care Platitorul semneaza Mandatul la sediul Beneficiarului, Beneficiarul are responsabilitatea 
remiterii Mandatului Institutiei Platitorului,  pentru confirmarea validitatii datelor acestuia, inclusiv a semnaturii.
8.8. In cazul in care Platitorul a optat pent
toate campurile obligatorii completate, contul IBAN al Platitorului este corect, datele Platitorului inscrise pe Mandat 
corespund cu cele aflate in evidentele sale si care au fost declar
autenticitatea semnaturilor. 
In cazul in care platitorul a optat pentru Schema B2B, in plus fata de verificarile efectuate pentru Schema CORE,  
Banca Platitorului este obligata sa obtina de la Platitor o confi
incheiat anterior la sediul Beneficiarului, prin semnarea Formularului de confirmare mandat, pus la dispozitie de 
catre Institutia Platitorului.  
8.9. Daca mandatul dat de Platitor la sediul Beneficiarului 
Schemei B2B, Platitorul nu confirma in scris ca este de acord cu activarea Mandatului, Institutia Platitorului va 
respinge Mandatul si va informa Beneficiarul cu privire la acest aspect. 
8.10. Un Mandat este considerat activ si produce efecte din momentul in care este confirmat de catre Institutia 
Platitorului. Institutia Platitorului se angajeaza sa valideze Mandatul incheiat de Platitor la sediul Beneficiarului sau 
sa refuze activarea acestuia in termenul maximal de 5 zile de la data primirii de la Beneficiar/Institutia 
Beneficiarului. 
 Mandatul acordat ramane valabil si in cazul in care din motive de ordin tehnic Beneficiarul realizeaza o 
modificare a codului de identificare la Beneficiar atribuit 
notificata Institutiei Platitorului si Platitorului/persoanei in numele careia se face plata. 
Mandatul acordat de catre Platitor va fi executat de catre Institutia Platitorului la Data primei Co
corespunde cu Data platii primei facturi remise de Beneficiar la plata dupa data la care Platitorul solicita inceperea 
derularii serviciului, daca in Mandat nu a fost precizata o alta Data a primei colectari.
In Mandat se va indica si Data ultimei colecatri.
8.11. In vederea executarii Mandatului, Platitorul se obliga sa asigure in cont, in Data platii, suma necesara 
efectuarii platii si acoperirii comisionului care decurge din prestarea acestui serviciu. 
8.12. Institutia Platitorului nu va opera plata conform Instructiunii  de debitare directa daca: (i)  a primit informatii 
conform art. 8.18 din prezenta sectiune
Contul Platitorului nu acopera integral contravaloarea 
in prezenta conventie pentru fiecare plata;  (iii) suma indicata in Instructiunea de debitare directa
Fixa/Limita Maxima si/sau  (iv) contul indicat al Platitorului este blocat
indisponibilizare luata de Institutia Platitorului
Nu vor fi efectuate plati partiale.  
Cererile de plata vor fi procesate de Institutia Platitorului in ordinea in ca
utilizarea disponibilului din cont.  
8.13. Platitorul poate solicita oricand Institutiei Platitorului
primita de la Beneficiar, prin completarea unui formular d
Raiffeisen Online. Pentru a ptea fi acceptata si operata de catre Inastitutia Platitorului cererea de refuz  trebuie 
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plata dintre Platitor si Beneficiar si in conformitate cu Conventia privind Schemele Nationale de Plati;
Fiecare Mandat va fi evidentiat in sistemul Institutiei Platitorului si al Beneficiarului cu un identificator distinct, 

ndat; Acest identificator unic va fi evidentiat in orice Instructiune de debitare directa transmisa de 

Mandatul poate fi acordat pe o perioada determinata sau nedeterminata, cu posibilitatea revocarii ulterioare; 
emenea, Mandatul poate acoperi o singura plata sau mai multe plati de valori fixe sau variabile.
In cazul in care Platitorul semneaza mandatul la sediul Institutiei Platitorului, acesta va putea fi pus in executare 

incepand cu urmatoarea Zi lucratoare. In acest caz Institutia Platitorului are responsabilitatea informarii 
Beneficiarului cu privire la Mandatul acordat de Platitor (direct, daca este si Institutia Beneficiarului sau indirect, 

Platitorul semneaza Mandatul la sediul Beneficiarului, Beneficiarul are responsabilitatea 
remiterii Mandatului Institutiei Platitorului,  pentru confirmarea validitatii datelor acestuia, inclusiv a semnaturii.

In cazul in care Platitorul a optat pentru Schema CORE, Institutia Platitorului va verifica daca Mandatul are 
toate campurile obligatorii completate, contul IBAN al Platitorului este corect, datele Platitorului inscrise pe Mandat 
corespund cu cele aflate in evidentele sale si care au fost declarate/documentate anterior de Platitor, inclusiv 

In cazul in care platitorul a optat pentru Schema B2B, in plus fata de verificarile efectuate pentru Schema CORE,  
Banca Platitorului este obligata sa obtina de la Platitor o confirmare scrisa cu privire la validitatea mandatului 
incheiat anterior la sediul Beneficiarului, prin semnarea Formularului de confirmare mandat, pus la dispozitie de 

Daca mandatul dat de Platitor la sediul Beneficiarului nu respecta conditiile minime de valididate si, in cazul 
Schemei B2B, Platitorul nu confirma in scris ca este de acord cu activarea Mandatului, Institutia Platitorului va 
respinge Mandatul si va informa Beneficiarul cu privire la acest aspect.  

ndat este considerat activ si produce efecte din momentul in care este confirmat de catre Institutia 
Platitorului. Institutia Platitorului se angajeaza sa valideze Mandatul incheiat de Platitor la sediul Beneficiarului sau 

ermenul maximal de 5 zile de la data primirii de la Beneficiar/Institutia 

Mandatul acordat ramane valabil si in cazul in care din motive de ordin tehnic Beneficiarul realizeaza o 
modificare a codului de identificare la Beneficiar atribuit initial (de ex. cod abonat),  daca aceasta modificare a fost 
notificata Institutiei Platitorului si Platitorului/persoanei in numele careia se face plata.  
Mandatul acordat de catre Platitor va fi executat de catre Institutia Platitorului la Data primei Co
corespunde cu Data platii primei facturi remise de Beneficiar la plata dupa data la care Platitorul solicita inceperea 
derularii serviciului, daca in Mandat nu a fost precizata o alta Data a primei colectari. 

ultimei colecatri. 
In vederea executarii Mandatului, Platitorul se obliga sa asigure in cont, in Data platii, suma necesara 

efectuarii platii si acoperirii comisionului care decurge din prestarea acestui serviciu.  
opera plata conform Instructiunii  de debitare directa daca: (i)  a primit informatii 
sectiune cu privire la revocarea Mandatului; (ii) la Data platii, disponibilul din 

Contul Platitorului nu acopera integral contravaloarea facturilor, inclusiv comisioanele aferente serviciului prevazute 
in prezenta conventie pentru fiecare plata;  (iii) suma indicata in Instructiunea de debitare directa

contul indicat al Platitorului este blocat ca urmare a unei masuri de 
Institutia Platitorului sau dispusa de un organ avand asemenea competente/atributii. 

Cererile de plata vor fi procesate de Institutia Platitorului in ordinea in care sunt primite de la Beneficiar, pana la 

Institutiei Platitorului sa refuze urmatoarea Instructiune de debitare directa 
primita de la Beneficiar, prin completarea unui formular de refuz, in orice agentie a Institutiei Platitorului
Raiffeisen Online. Pentru a ptea fi acceptata si operata de catre Inastitutia Platitorului cererea de refuz  trebuie 

plata dintre Platitor si Beneficiar si in conformitate cu Conventia privind Schemele Nationale de Plati; 
Fiecare Mandat va fi evidentiat in sistemul Institutiei Platitorului si al Beneficiarului cu un identificator distinct, 

ndat; Acest identificator unic va fi evidentiat in orice Instructiune de debitare directa transmisa de 

Mandatul poate fi acordat pe o perioada determinata sau nedeterminata, cu posibilitatea revocarii ulterioare; 
emenea, Mandatul poate acoperi o singura plata sau mai multe plati de valori fixe sau variabile. 
In cazul in care Platitorul semneaza mandatul la sediul Institutiei Platitorului, acesta va putea fi pus in executare 

. In acest caz Institutia Platitorului are responsabilitatea informarii 
Beneficiarului cu privire la Mandatul acordat de Platitor (direct, daca este si Institutia Beneficiarului sau indirect, 

Platitorul semneaza Mandatul la sediul Beneficiarului, Beneficiarul are responsabilitatea 
remiterii Mandatului Institutiei Platitorului,  pentru confirmarea validitatii datelor acestuia, inclusiv a semnaturii. 

ru Schema CORE, Institutia Platitorului va verifica daca Mandatul are 
toate campurile obligatorii completate, contul IBAN al Platitorului este corect, datele Platitorului inscrise pe Mandat 

ate/documentate anterior de Platitor, inclusiv 

In cazul in care platitorul a optat pentru Schema B2B, in plus fata de verificarile efectuate pentru Schema CORE,  
rmare scrisa cu privire la validitatea mandatului 

incheiat anterior la sediul Beneficiarului, prin semnarea Formularului de confirmare mandat, pus la dispozitie de 

nu respecta conditiile minime de valididate si, in cazul 
Schemei B2B, Platitorul nu confirma in scris ca este de acord cu activarea Mandatului, Institutia Platitorului va 

ndat este considerat activ si produce efecte din momentul in care este confirmat de catre Institutia 
Platitorului. Institutia Platitorului se angajeaza sa valideze Mandatul incheiat de Platitor la sediul Beneficiarului sau 

ermenul maximal de 5 zile de la data primirii de la Beneficiar/Institutia 

Mandatul acordat ramane valabil si in cazul in care din motive de ordin tehnic Beneficiarul realizeaza o 
initial (de ex. cod abonat),  daca aceasta modificare a fost 

Mandatul acordat de catre Platitor va fi executat de catre Institutia Platitorului la Data primei Colectari care va 
corespunde cu Data platii primei facturi remise de Beneficiar la plata dupa data la care Platitorul solicita inceperea 

In vederea executarii Mandatului, Platitorul se obliga sa asigure in cont, in Data platii, suma necesara 

opera plata conform Instructiunii  de debitare directa daca: (i)  a primit informatii 
cu privire la revocarea Mandatului; (ii) la Data platii, disponibilul din 

facturilor, inclusiv comisioanele aferente serviciului prevazute 
in prezenta conventie pentru fiecare plata;  (iii) suma indicata in Instructiunea de debitare directa depaseste Suma 

ca urmare a unei masuri de 
sau dispusa de un organ avand asemenea competente/atributii.  

re sunt primite de la Beneficiar, pana la 

sa refuze urmatoarea Instructiune de debitare directa 
Institutiei Platitorului sau 

Raiffeisen Online. Pentru a ptea fi acceptata si operata de catre Inastitutia Platitorului cererea de refuz  trebuie 
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prezentata de Platitor acesteia cel tarziu cu o zi inainte de Data platii.
8.14. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Platitorul este de acord ca nu va avea drept de rambursare 
pentru operatiunile de plata executate de Institutia Platitorului in conformitate cu prevederile Mandatului, indiferent 
de schema de debitare directa pentru care a optat (Schema CORE sau Schema B2B).
8.15. Pentru fiecare plata executata din contul Platitorului la cererea Beneficiarului, 
Platitorului un comision de plata, confom caietului de tarife  si comisione publ
confom tarifului convenit cu clientul, daca  exista un astfel de tarif negociat. Platitorul autorizeaza Banca sa retina 
automat acest comision din contul sau, odata cu plata facturii. Banca poate excepta Platito
comisionului sau poate percepe un nivel diminuat al acestuia in cazul in care au fost agreate cu Beneficiarii 
reduceri de costuri pentru Platitori, pe perioada de valabilitate a conventiilor ce stipuleaza aceste reduceri, 
incheiate intre Beneficiari si Banca sau daca au fost agreate reduceri de costuri intre Banca si Platitor, in baza unor 
alte contracte incheiate intre acestia, pe perioada de valabilitate a acestor contracte.
8.16. Platitorul poate modifica unilateral Mandatul in ceea ce pr
maxima, datele de identificare ale titularului de factura, prin depunerea unui formular de modificare, la orice 
unitate a Institutiei Platitorului sau a Beneficiarului sau prin intermediul serviciului R
modificarii Mandatului, Institutia Platitorului va efectua aceleasi validari ca in cazul acordarii unui nou Mandat, in 
ceea ce ptriveste aspectele modificate ale Mandatului initial.                                               
8.17. Platitorul va putea solicita Institutiei Platitorului incetarea prestarii serviciului Confortabill de plata, pentru 
oricare din Mandatele date (pentru el sau persoana in numele careia se face plata, dupa caz) printr
scrisa, depusa si inregistrata la orice unitate a Institutie
Online.  
8.18. Modificarile aduse Mandatelor, comunicate initial de Platitor Institutiei Platitorului, inclusiv revocarea , sunt 
opozabile  acesteia in termen de o Zi lucratoare daca modific
sau Raiffeisen Online, respectiv 5 Zile Lucratoare de la data 
Beneficiar/ Institutia Beneficiarului, daca modificarea /revocare este solicitata la s
Institutia Platitorului  utilizand exclusiv instructiunile initiale.  
Institutia Platitorului nu va fi tinuta raspunzatoare pentru niciun fel de prejudicii suferite de Platitor/Persoana in 
numele careia se face plata si/sau Beneficiar, datorita neanuntarii modificarii instructiunilro de plata initiale date 
de Platitor  Beneficiarului/Institutiei Beneficiarului
8.19. Platitorul autorizeaza Institutia Platitorului
acordat, precum si despre orice cerere de modificare sau reziliere a Mandatului si sa comunice Beneficiarului orice 
informatii necesare in legatura cu executarea Mandatului. Platitorul si reprezentantii legali ai acestuia isi dau 
acordul in vederea transmiterii catre Beneficiar/
care pot fi continute in Mandat. Platitorul declara ca este autorizat de catre Persoana in numele careia se face plata 
sa  transmita datele cu caracter persoanal ale acestuia in scopul prelucrarii.
8.20.Institutia Platitorului nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de catre Beneficiar 
Platitorului sau Persoanei in numele careia se face plata. 
Orice neîntelegeri referitoare la (i) suma inscrisa de Beneficiar in Instructiunea de debitare directa comunicata 
Institutiei Platitorului si executata de aceasta in temeiul Mandatului, (ii) cuantumul facturilor,  (iii) 
sau comunicarea defectuoasa de catre Beneficiar catre Instituti
facturilor, (iv) concordanta între sumele prevazute în facturi si sumele solicitate la plata de catre Beneficiar, (v) 
sumele debitate sau la sumele refuzate la plata din lipsa de disponibil si/sau (vi) cererea
urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor contractului încheiat între Platitor/Persoana in numele careia se face 
plata cu Beneficiarul. 
8.21. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, în conditiile legii, dupa
parti. Partea care invoca forta majora va înstiinta cealalta parte în termen maxim de 5 zile de la aparitie si va 
transmite documentele doveditoare, certificate de Camera de Comert si Industrie a României conform legii, în 
termen de 15 zile. În aceleasi conditii se va comunica si încetarea cazului de forta majora.

 

Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare 

Persoane Juridice/Entitati fara personalitate juridica 

Editia  05 Iunie 2019  .  

prezentata de Platitor acesteia cel tarziu cu o zi inainte de Data platii.  
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Platitorul este de acord ca nu va avea drept de rambursare 

pentru operatiunile de plata executate de Institutia Platitorului in conformitate cu prevederile Mandatului, indiferent 
ta pentru care a optat (Schema CORE sau Schema B2B). 

Pentru fiecare plata executata din contul Platitorului la cererea Beneficiarului, Institutia Platitorului
Platitorului un comision de plata, confom caietului de tarife  si comisione publicat la sediile Institutiei Platitorului
confom tarifului convenit cu clientul, daca  exista un astfel de tarif negociat. Platitorul autorizeaza Banca sa retina 
automat acest comision din contul sau, odata cu plata facturii. Banca poate excepta Platito
comisionului sau poate percepe un nivel diminuat al acestuia in cazul in care au fost agreate cu Beneficiarii 
reduceri de costuri pentru Platitori, pe perioada de valabilitate a conventiilor ce stipuleaza aceste reduceri, 

neficiari si Banca sau daca au fost agreate reduceri de costuri intre Banca si Platitor, in baza unor 
alte contracte incheiate intre acestia, pe perioada de valabilitate a acestor contracte. 

Platitorul poate modifica unilateral Mandatul in ceea ce priveste Contul din care fac platile, Suma fixa/ Limita 
maxima, datele de identificare ale titularului de factura, prin depunerea unui formular de modificare, la orice 
unitate a Institutiei Platitorului sau a Beneficiarului sau prin intermediul serviciului Raiffeisen Online.  In cazul 
modificarii Mandatului, Institutia Platitorului va efectua aceleasi validari ca in cazul acordarii unui nou Mandat, in 
ceea ce ptriveste aspectele modificate ale Mandatului initial.                                                                                                                                                                            

Institutiei Platitorului incetarea prestarii serviciului Confortabill de plata, pentru 
oricare din Mandatele date (pentru el sau persoana in numele careia se face plata, dupa caz) printr
scrisa, depusa si inregistrata la orice unitate a Institutiei Platitorului sau a Beneficiarului sau prin serviciul Raiffeisen 

comunicate initial de Platitor Institutiei Platitorului, inclusiv revocarea , sunt 
opozabile  acesteia in termen de o Zi lucratoare daca modificarea a fost solicitata in agentiile Raiffeisen Bank SA   
sau Raiffeisen Online, respectiv 5 Zile Lucratoare de la data primirii formularului de modificare/revocare de la 

, daca modificarea /revocare este solicitata la sediul Beneficiarului, pana atunci 
utilizand exclusiv instructiunile initiale.   
nu va fi tinuta raspunzatoare pentru niciun fel de prejudicii suferite de Platitor/Persoana in 

au Beneficiar, datorita neanuntarii modificarii instructiunilro de plata initiale date 
Institutiei Beneficiarului. 

Institutia Platitorului sa notifice Beneficiarul/Instituatia Beneficiarului despre M
acordat, precum si despre orice cerere de modificare sau reziliere a Mandatului si sa comunice Beneficiarului orice 
informatii necesare in legatura cu executarea Mandatului. Platitorul si reprezentantii legali ai acestuia isi dau 

transmiterii catre Beneficiar/Institutia Beneficiarului a oricaror informatii cu caracter personal 
Platitorul declara ca este autorizat de catre Persoana in numele careia se face plata 

oanal ale acestuia in scopul prelucrarii. 
nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de catre Beneficiar 

Platitorului sau Persoanei in numele careia se face plata.  
a inscrisa de Beneficiar in Instructiunea de debitare directa comunicata 

Institutiei Platitorului si executata de aceasta in temeiul Mandatului, (ii) cuantumul facturilor,  (iii) 
sau comunicarea defectuoasa de catre Beneficiar catre Institutia Platitorului a cuantumului si/sau scadentei  

(iv) concordanta între sumele prevazute în facturi si sumele solicitate la plata de catre Beneficiar, (v) 
sumele debitate sau la sumele refuzate la plata din lipsa de disponibil si/sau (vi) cererea expresa a Platitorului, 
urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor contractului încheiat între Platitor/Persoana in numele careia se face 

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, în conditiile legii, dupa înstiintarea celeilalte 
parti. Partea care invoca forta majora va înstiinta cealalta parte în termen maxim de 5 zile de la aparitie si va 
transmite documentele doveditoare, certificate de Camera de Comert si Industrie a României conform legii, în 

e 15 zile. În aceleasi conditii se va comunica si încetarea cazului de forta majora. 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Platitorul este de acord ca nu va avea drept de rambursare 
pentru operatiunile de plata executate de Institutia Platitorului in conformitate cu prevederile Mandatului, indiferent 

Institutia Platitorului va percepe 
Institutiei Platitorului sau 

confom tarifului convenit cu clientul, daca  exista un astfel de tarif negociat. Platitorul autorizeaza Banca sa retina 
automat acest comision din contul sau, odata cu plata facturii. Banca poate excepta Platitorul de la plata 
comisionului sau poate percepe un nivel diminuat al acestuia in cazul in care au fost agreate cu Beneficiarii 
reduceri de costuri pentru Platitori, pe perioada de valabilitate a conventiilor ce stipuleaza aceste reduceri, 

neficiari si Banca sau daca au fost agreate reduceri de costuri intre Banca si Platitor, in baza unor 

iveste Contul din care fac platile, Suma fixa/ Limita 
maxima, datele de identificare ale titularului de factura, prin depunerea unui formular de modificare, la orice 

aiffeisen Online.  In cazul 
modificarii Mandatului, Institutia Platitorului va efectua aceleasi validari ca in cazul acordarii unui nou Mandat, in 

                                                                                                                             
Institutiei Platitorului incetarea prestarii serviciului Confortabill de plata, pentru 

oricare din Mandatele date (pentru el sau persoana in numele careia se face plata, dupa caz) printr-o cerere 
rin serviciul Raiffeisen 

comunicate initial de Platitor Institutiei Platitorului, inclusiv revocarea , sunt 
area a fost solicitata in agentiile Raiffeisen Bank SA   

primirii formularului de modificare/revocare de la 
ediul Beneficiarului, pana atunci 

nu va fi tinuta raspunzatoare pentru niciun fel de prejudicii suferite de Platitor/Persoana in 
au Beneficiar, datorita neanuntarii modificarii instructiunilro de plata initiale date 

sa notifice Beneficiarul/Instituatia Beneficiarului despre Mandatul 
acordat, precum si despre orice cerere de modificare sau reziliere a Mandatului si sa comunice Beneficiarului orice 
informatii necesare in legatura cu executarea Mandatului. Platitorul si reprezentantii legali ai acestuia isi dau 

a oricaror informatii cu caracter personal 
Platitorul declara ca este autorizat de catre Persoana in numele careia se face plata 

nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de catre Beneficiar 

a inscrisa de Beneficiar in Instructiunea de debitare directa comunicata 
Institutiei Platitorului si executata de aceasta in temeiul Mandatului, (ii) cuantumul facturilor,  (iii) necomunicarea 

a Platitorului a cuantumului si/sau scadentei  
(iv) concordanta între sumele prevazute în facturi si sumele solicitate la plata de catre Beneficiar, (v) 

expresa a Platitorului, 
urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor contractului încheiat între Platitor/Persoana in numele careia se face 

înstiintarea celeilalte 
parti. Partea care invoca forta majora va înstiinta cealalta parte în termen maxim de 5 zile de la aparitie si va 
transmite documentele doveditoare, certificate de Camera de Comert si Industrie a României conform legii, în 
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8.22.(1) Mandatul se încheie pe perioada nedeterminata sau determinata. 
Mandatul inceteaza in una din urmatoarele situatii, Platitorul fiind obligat la plata comisionanel
operatiunilor efectuate pana la data incetarii:

a) prin acordul partilor, exprimat in scris;
b) prin denuntare unilaterala de catre una din parti; 
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu
necorespunzator.  
Rezilierea opereaza de plin drept, fara somatie, punere in intarziere si fara interventia instantelor 
judecatoresti. Partea care dispune masura rezilierii va notifica cealalta parte despre masura dispusa in 
aceeasi zi in care masura a fost luata;
d) in caz de forta majora conform articolului 
e) prin retragerea produsului de catre Banca, cu un preaviz de minim doua luni de zile;
f) la expirarea perioadei de valabilitate indicata in mandat;
g) in cazul in care timp de 36 luni consecutive nu a fost efectuata nicio plata prin intermediul serviciului de 

debitare directa Confortabill ca urmare a faptului ca Beneficiarul nu a transmis Bancii in aceasta perioada nicio 
instructiune de plata sau ca la Data platii disponibilul exi
Banca a instructiunii de plata transmisa de Beneficiar;  

h) in orice alte cazuri prevazute de lege.
(2) Suplimentar fata de cazurile de incetare contract mentionate la alin.(1), fiecare Mandat ce fa

serviciului Confortabill de debitare irecta va inceta si in urmatoarele situatii:
a) in cazul incetarii din orice motiv a contractului incheiat intre Banca si Beneficiarul aferent respectivului 

Mandat; 
b)in cazul incetarii din orice motiv a con

numele careia se face plata si Beneficiar; 
c)in situatia in care Platitorul solicita inchiderea Contului aferent Mandatului sau daca acesta este inchis sau 

blocat din alte motive, fara ca Platitorul sa indice Bancii un alt cont din care se vor face plati catre Beneficiar.
8.23.  Oricare din parti poate denunta unilateral
• Platitorul poate denunta un Mandat in conditiile prevazute la art. 8.17,

tarifelor si comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data denuntarii;
• Banca poate denunta unilateral Contractul privind serviciul Confortabill de debitare directa, cu un preaviz de 

minim 30 de zile. 
8.24. Platitorul este obligat sa anunte in scris Institutia Platitorului, la orice unitate a acesteia, in legatura cu 
incetarea raportului juridic dintre el sau persoana in numele careia se face plata si Beneficiar. Institutia Platitorului 
nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nici un fel de 
neanuntarii acestui fapt. 
8.25. In cazul in care serviciul Confortabill de debitare directa este contractat prin intermendiul serviciului Raiffeisen 
Online acestuia i se vor aplica cu prioritate p
8.26. Modificarile termenilor si conditiilor serviciului Confortabill (inclusiv a valorii taxelor si comisioanelor 
prevazute la articolului 8.15 se efectueaza pe baza acordului partilor expres sau tacit. 
obligatia de sa notifice Platitorul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin 15 zile inainte de data 
propusa pentru aplicarea acesteia.  
Platitorul are obligatia de a comunica in scris 
de 15 zile mentionat anterior.  
In cazul in care pana la data propusa pentru a
teritoriale ale Bancii, neacceptarea modificarilor, Partile c
modificarile respective.  
In cazul in care Platitorul notifica Banca ca nu accepta modificarile propuse de Banca, inainte de data propusa 
pentru aplicarea modificarilor, Platitorul are dreptul de a
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Mandatul se încheie pe perioada nedeterminata sau determinata.  
Mandatul inceteaza in una din urmatoarele situatii, Platitorul fiind obligat la plata comisionanel
operatiunilor efectuate pana la data incetarii: 

a) prin acordul partilor, exprimat in scris; 
b) prin denuntare unilaterala de catre una din parti;  
) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale sau le 

Rezilierea opereaza de plin drept, fara somatie, punere in intarziere si fara interventia instantelor 
judecatoresti. Partea care dispune masura rezilierii va notifica cealalta parte despre masura dispusa in 

re masura a fost luata; 
) in caz de forta majora conform articolului 8.21; 
) prin retragerea produsului de catre Banca, cu un preaviz de minim doua luni de zile; 
) la expirarea perioadei de valabilitate indicata in mandat; 

luni consecutive nu a fost efectuata nicio plata prin intermediul serviciului de 
debitare directa Confortabill ca urmare a faptului ca Beneficiarul nu a transmis Bancii in aceasta perioada nicio 
instructiune de plata sau ca la Data platii disponibilul existent in contul platitor nu a permis executarea de catre 
Banca a instructiunii de plata transmisa de Beneficiar;   

) in orice alte cazuri prevazute de lege. 
Suplimentar fata de cazurile de incetare contract mentionate la alin.(1), fiecare Mandat ce fa

serviciului Confortabill de debitare irecta va inceta si in urmatoarele situatii: 
a) in cazul incetarii din orice motiv a contractului incheiat intre Banca si Beneficiarul aferent respectivului 

b)in cazul incetarii din orice motiv a contractului aferent Mandatului incheiat intre Platitor/persoana in 
 

c)in situatia in care Platitorul solicita inchiderea Contului aferent Mandatului sau daca acesta este inchis sau 
titorul sa indice Bancii un alt cont din care se vor face plati catre Beneficiar.

.  Oricare din parti poate denunta unilateral un Mandat, astfel:  
un Mandat in conditiile prevazute la art. 8.17, Clientul avand obligatia de pla

tarifelor si comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data denuntarii; 
Banca poate denunta unilateral Contractul privind serviciul Confortabill de debitare directa, cu un preaviz de 

nte in scris Institutia Platitorului, la orice unitate a acesteia, in legatura cu 
incetarea raportului juridic dintre el sau persoana in numele careia se face plata si Beneficiar. Institutia Platitorului 
nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nici un fel de prejudicii suferite de Platitor si/sau Beneficiar, datorate 

In cazul in care serviciul Confortabill de debitare directa este contractat prin intermendiul serviciului Raiffeisen 
Online acestuia i se vor aplica cu prioritate prevederile din contractul Raiffeisen Online. 

Modificarile termenilor si conditiilor serviciului Confortabill (inclusiv a valorii taxelor si comisioanelor 
15 se efectueaza pe baza acordului partilor expres sau tacit. Institu

obligatia de sa notifice Platitorul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin 15 zile inainte de data 

Platitorul are obligatia de a comunica in scris optiunea de acceptare sau neacceptare a noilor conditii in termenul 

In cazul in care pana la data propusa pentru aplicare Platitorul nu notifica Bancii, in scris, la oricare dintre unitatile 
teritoriale ale Bancii, neacceptarea modificarilor, Partile convin ca tacerea Platitorului valoreaza acceptare tacita a 

anca ca nu accepta modificarile propuse de Banca, inainte de data propusa 
pentru aplicarea modificarilor, Platitorul are dreptul de a denunta unilateral Mandatul, imediat si gratuit, in 

Mandatul inceteaza in una din urmatoarele situatii, Platitorul fiind obligat la plata comisionanelor aferente 

si executa obligatiile contractuale sau le executa in mod 

Rezilierea opereaza de plin drept, fara somatie, punere in intarziere si fara interventia instantelor 
judecatoresti. Partea care dispune masura rezilierii va notifica cealalta parte despre masura dispusa in 

luni consecutive nu a fost efectuata nicio plata prin intermediul serviciului de 
debitare directa Confortabill ca urmare a faptului ca Beneficiarul nu a transmis Bancii in aceasta perioada nicio 

stent in contul platitor nu a permis executarea de catre 

Suplimentar fata de cazurile de incetare contract mentionate la alin.(1), fiecare Mandat ce face obiectul 

a) in cazul incetarii din orice motiv a contractului incheiat intre Banca si Beneficiarul aferent respectivului 

tractului aferent Mandatului incheiat intre Platitor/persoana in 

c)in situatia in care Platitorul solicita inchiderea Contului aferent Mandatului sau daca acesta este inchis sau 
titorul sa indice Bancii un alt cont din care se vor face plati catre Beneficiar. 

Clientul avand obligatia de plata a 

Banca poate denunta unilateral Contractul privind serviciul Confortabill de debitare directa, cu un preaviz de 

nte in scris Institutia Platitorului, la orice unitate a acesteia, in legatura cu 
incetarea raportului juridic dintre el sau persoana in numele careia se face plata si Beneficiar. Institutia Platitorului 

prejudicii suferite de Platitor si/sau Beneficiar, datorate 

In cazul in care serviciul Confortabill de debitare directa este contractat prin intermendiul serviciului Raiffeisen 

Modificarile termenilor si conditiilor serviciului Confortabill (inclusiv a valorii taxelor si comisioanelor 
Institutiei Platitorului are 

obligatia de sa notifice Platitorul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin 15 zile inainte de data 

acceptare a noilor conditii in termenul 

ancii, in scris, la oricare dintre unitatile 
onvin ca tacerea Platitorului valoreaza acceptare tacita a 

anca ca nu accepta modificarile propuse de Banca, inainte de data propusa 
l, imediat si gratuit, in 
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conditiile prevazute la art.8.23 .  
8.27. Orice diferend aparut între Institutia Platitorului
va fi solutionata pe cale amiabila sau, in ca
competente, conform legislatiei romane în vigoare 
 
9. DISPOZITII FINALE 
9.1. Modificarea CGB si a Contractelor specifice.
9.1.1. Modificarile CGB si ale Contractelor specifice 
prevazuta in Contractul specific fiecarui serviciu/produs sau 
daca in Contractul specific nu se reglementeaz
9.1.2. Banca si Clientul convin ca orice modific
de Banca, inclusiv cele cu privire la clauzele ce reglementeaz
derularii operatiunilor de plata si ale func
legatura cu acestea, vor fi notificate Clientului prin afi
orice alte mijloace de comunicare alese de Ba
expres prevazuta in Contractul specific. Clientul accept
a respectivelor modificari poate fi facuta de Banc
9.1.3. Daca in termenul prevazut in Contractul specific
cunostinta a modificarilor propuse (când 
târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data comunic
notifica Bancii, in modalitatile prevazute i
Bancii (când in Contractele specifice nu se reglementeaz
raportului juridic ce este afectat direct sau indirect de
Clientului valoreaza acceptare tacita 
reglementeaza contrariul. 
9.1.4. Continuarea raporturilor contractuale dintre Banc
Clientului (dupa caz, expres sau tacit) cu privire la con
 
9.2. Notificari 
9.2.1. Orice solicitari, notificari, aproba
Contractele specifice incheiate intre Banc
CGB/Contractelor specifice, se vor face de c
contractuale cu Clientul, oricare dintre urm
“Notificari”: 
(i) prin remitere personala; 
(ii) prin transmitere prin posta / fax / po
si/sau de e-mail, respectiv numerele de contact fax/telefon mobil indicate de Client 
de Banca in acest scop la dispozitia Clientului;
(iii) prin publicare in paginile de Internet ale B
sau, dupa caz, cu acces restrictionat (in m
serviciu de informare si au fost agreate cu Clientul condi
(iv) prin mesaj postat in cadrul aplicatiiilor de internet
servicii furnizate de Banca. 
Se considera ca prin ridicarea de catre Delegat a documentelor puse la dispozi
Banca a notificat Clientul prin remitere personal
9.2.2. Notificarea sau orice alta comunicare este co
predare, in cazul transmiterii prin fax/e-
pentru transmitere, in cazul trimiterii postale 
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Institutia Platitorului si Platitor în legatura cu încheierea si executarea 
va fi solutionata pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti 
competente, conform legislatiei romane în vigoare  

i a Contractelor specifice. 
Contractelor specifice propuse de Banca sunt comunicate Clientului 

rui serviciu/produs sau in modalitatile prevazute la sectiunea 
nu se reglementeaza modalitatea de notificare. 

i Clientul convin ca orice modificari ale CGB si/sau ale clauzelor din Contractele specifice
, inclusiv cele cu privire la clauzele ce reglementeaza conditiile utilizarii instrumentelor

i ale functionarii Conturilor de plati, precum si drepturile si obliga
cu acestea, vor fi notificate Clientului prin afisare în locuri special amenajate din incinta B

orice alte mijloace de comunicare alese de Banca in conformitate cu art.9.2. si/sau in modalitatea de informare 
. Clientul accepta ca dovada afisarii la sediile Bancii/pe pagina de Internet 

de Banca prin orice mijloace de proba permise de lege.
Contractul specific, dupa caz, in termen de 5 (cinci) zile de la luarea

rilor propuse (când in Contractul specific nu este prevazut un astfel de termen),
u de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data comunicarii modificarilor conform art.

in Contractele specifice sau in scris, la oricare dintre unit
nu se reglementeaza modalitatea de notificare), intentia sa de 

raportului juridic ce este afectat direct sau indirect de modificarea propusa de Banca, se prezum
 a modificarilor respective, daca prevederile legale 

Continuarea raporturilor contractuale dintre Banca si Client este posibila doar in condi
caz, expres sau tacit) cu privire la continutul modificat al CGB, dupa caz, al Contractului

ari, comunicari (“Notificarea”) decurgând din prezentele 
ntre Banca si Client, in absenta unor prevederi diferite 

, se vor face de catre Banca in scris. Banca poate alege, oricând pe durata
contractuale cu Clientul, oricare dintre urmatoarele modalitati pentru a aduce la cunostinta Clientului

/ fax / posta electronica /SMS-mesaj text, utilizând in acest scop adresa
mail, respectiv numerele de contact fax/telefon mobil indicate de Client in cuprinsul documentelor puse 

ia Clientului; 
n paginile de Internet ale Bancii (www.raiffeisen.ro / www.raiffeisenonline.ro) cu acces

n masura in care Banca are disponibil la data comunic
i au fost agreate cu Clientul conditiile de acces si de identificare a acestuia);

iiilor de internet-banking/ home-banking, pentru detina

tre Delegat a documentelor puse la dispozitia Clientului 
Banca a notificat Clientul prin remitere personala. 

comunicare este considerata primita de Client, in cazul remiterii personale
-mail/SMS - la data generarii raportului de remitere de
tale – in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea la oficiile po

si Platitor în legatura cu încheierea si executarea unui Mandat 
zul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti 

sunt comunicate Clientului in modalitatea 
iunea 9.2. “Notificari” 

Contractele specifice propuse 
rii instrumentelor de plata, ale 

obligatiile partilor in 
din incinta Bancii si/sau prin 
n modalitatea de informare 

ncii/pe pagina de Internet 
permise de lege. 

n termen de 5 (cinci) zile de la luarea la 
zut un astfel de termen), dar nu mai 

art.9.1.2., Clientul nu 
oricare dintre unitatile teritoriale ale 

ia sa de incetare a 
se prezuma ca tacerea 

prevederile legale in vigoare nu 

n conditiile acordului 
Contractului specific. 

”) decurgând din prezentele CGB si/sau din 
vederi diferite in cuprinsul 

, oricând pe durata relatiei 
a Clientului continutul unei 

n acest scop adresa postala 
sul documentelor puse 

ncii (www.raiffeisen.ro / www.raiffeisenonline.ro) cu acces public 
comunicarii un astfel de 

identificare a acestuia); 
atorii unor astfel de 

ia Clientului in unitatile bancii, 

n cazul remiterii personale - la 
rii raportului de remitere de aparatul utilizat 

depunerea la oficiile postale/de 
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curierat pentru trimiterile pe teritoriul României, respectiv 
posta/curierat pentru trimiterile in stra
www.raiffeisen.ro) sau direct in aplicatie (www.raiffeisenonline.ro) 
ridica zilnic documentele puse la dispozitia acestuia 
9.2.3. Orice Notificare scrisa este considerat
ultima adresa (postala si/sau de e-mail), respectiv la ultimele numere de contact (fax sau
Bancii de catre Client, in cuprinsul documentelor puse de Banc
9.2.4. In cazul in care Clientul este compus din mai multe persoane/entit
considerata trimisa catre fiecare dintre persoanele/entit
ele. 
9.2.5. Orice Notificare sau alta comunicare va fi trimis
inrolat, prin remitere personala, prin po
efectiva doar din momentul primirii de c
expeditor printr-o scrisoare originala fara
prin fax. 
9.2.6. Orice Notificare primita de Banca 
in ziua lucratoare urmatoare. Exceptie de la aceasta fac opera
carora le sunt aplicabile Orele limita. 
 
 
9.3. Legea aplicabila. Litigii. Limba contractului.
9.3.1. Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legisla
amiabila. Când acest lucru nu este posibil, singurele competen
judecatoresti, în functie de normele procedurale în vigoare.
9.3.2. Actionând ca reclamant, Banca va putea, dac
instantelor române, dar si a uneia straine care are jurisdic
9.3.3. In vederea solutionarii pe cale amiabil
sesiza in conditiile legii Garda Financiara
I.5, sector 3. cod postal 031104, tel. o21/3165761, Fax :021/3165762 
(autoritate de supraveghere cu sediul in Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucure
021.313.04.10, 021.315.27.50), in vedere
9.3.4. Prezentele CGB sunt incheiate in limba român
contract se vor efectua in limba româna. 
 
9.4. Restrictii si interdictii 
9.4.1. Daca o lege interzice Clientului sa
orice parte a respectivei obligatii) in valut
fie remise Bancii, Clientul isi va indeplini obliga
alegerea Bancii si in maniera indicata de c
9.4.2. Clientul va plati o suma suficienta 
egala cu obligatia de plata a Clientului (sau respectiva parte a acesteia) 
calculata la rata spot relevanta dupa cum va determina Banca. 
oricare din conturile Clientului, la discretia sa, cu sumele datorate de acesta, f
Clientul autorizeaza in mod expres Banca, prin prezenta, s
documente ce pot fi necesare pentru ca opera
 
9.5. Remedii cumulative si nu exclusive 
Fiecare dintre drepturile/remediile/garan
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curierat pentru trimiterile pe teritoriul României, respectiv in termenul garantat de prestatorii serviciilor de 
ainatate, iar in cazul publicarii pe pagina de Internet a B

ie (www.raiffeisenonline.ro) la data publicarii. Clientul are obliga
ia acestuia in unitatile Bancii. 

este considerata ca valabil expediata de Banca dupa caz, daca
mail), respectiv la ultimele numere de contact (fax sau telefon mobil) comunicate 

n cuprinsul documentelor puse de Banca la dispozitia Clientului in acest scop.
n care Clientul este compus din mai multe persoane/entitati, orice Notificare trimis

tre fiecare dintre persoanele/entitatile ce alcatuiesc Clientul, daca este trimis

comunicare va fi trimisa de catre Client Bancii la unitatea teritorial
, prin posta si/sau prin fax. Orice Notificare remisa Bancii de c

momentul primirii de catre Banca, iar fiecare Notificare transmisa prin fax va
a ca aceasta regula sa afecteze valabilitatea sau eficacitatea transmiterii 

de Banca intr-o zi dupa ora 16:00 a unei zile lucratoare, va fi considerat
de la aceasta fac operatiunile si documentele privind

. Litigii. Limba contractului. 
i Client sunt guvernate de legislatia româna. Eventualele litigii se vor solu

. Când acest lucru nu este posibil, singurele competente pentru solutionarea acestor litig
ie de normele procedurale în vigoare. 

Actionând ca reclamant, Banca va putea, daca e cazul sa supuna litigiul spre solutionare nu numai
ine care are jurisdictie asupra Clientului. 

rii pe cale amiabila a eventualelor dispute privind serviciile de plat
Garda Financiara (autoritate de control cu sediul in Bucureşti, Piaţa Alba

tal 031104, tel. o21/3165761, Fax :021/3165762 si/sau Banca Na
n Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti, cod 030031, CIF 361684, tel 

n vederea aplicarii procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor.
n limba româna; orice notificari sau comunicari decurgând din
 

a isi indeplineasca oricare din obligatiile sale asumate fa
n valuta in care este stabilita, sau impiedica ca orice fonduri

ndeplini obligatia (sau respectiva parte a acesteia) efectuând plata c
de catre Banca) in acea alta valuta pe care o va indica Banc

 in acea alta valuta astfel incat sa permita Bancii sa achizi
a Clientului (sau respectiva parte a acesteia) in valuta in care aceasta

cum va determina Banca. In acest scop, Banca va avea dreptul sa debiteze 
ia sa, cu sumele datorate de acesta, fara a notifica in prealabil Clientul, iar 

n mod expres Banca, prin prezenta, sa semneze ordinele de plata, instruc
documente ce pot fi necesare pentru ca operatiunea mentionata mai sus sa fie efectuata integral 

Fiecare dintre drepturile/remediile/garantiile acordate Bancii in baza prezentului document 

garantat de prestatorii serviciilor de 
pe pagina de Internet a Bancii ( 

. Clientul are obligatia de a 

a a fost expediata la 
telefon mobil) comunicate 

n acest scop. 
i, orice Notificare trimisa de Banca va fi 

trimisa oricareia dintre 

ncii la unitatea teritoriala unde este 
ncii de catre Client va fi 

prin fax va fi confirmata de 
eficacitatea transmiterii 

toare, va fi considerata primita 
i documentele privind serviciile de plata 

ia româna. Eventualele litigii se vor solutiona pe cale 
ionarea acestor litigii sunt instantele 

ionare nu numai în fata 

a eventualelor dispute privind serviciile de plata, Clientul poate 
a Alba- Iulia nr.6, bloc 
Nationala a României 

cod 030031, CIF 361684, tel 
ionare a disputelor. 

ri decurgând din prezentul 

iile sale asumate fata de Banca (sau 
ca orice fonduri in acea valuta sa 

efectuând plata catre Banca (la 
pe care o va indica Banca. 

achizitioneze o suma 
n care aceasta este stabilita, 

avea dreptul sa debiteze 
n prealabil Clientul, iar 
, instructiunile si alte 

integral si corespunzator. 

nt si/sau contractelor 
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specifice incheiate intre Banca si Client, vor putea fi exercitate/executate de Banc
discretia sa totala, indiferent de data nasterii/constituirii acestor drepturi/remedii 
tuturor celorlalte drepturi si remedii acordate B
 
9.6. Deduceri sau retineri cerute de lege 
Daca o deducere sau retinere trebuie facut
suma mai mare, astfel incât in urma orica
de o suma neta egala cu suma pe care ar fi primit
 
9.7. Cesiunea. Novatia. Transferul 
9.7.1. Drepturile si obligatiile decurgând din prezentele 
de catre nici una dintre parti. 
9.7.2. In cazul in care Banca acorda Clientului orice credit/
in alt mod, oricare sau toate drepturile si beneficiile sale rezultând dintr
din Documentele de finantare, catre orice persoan
9.7.3. Prin incheierea oricaror Contracte specifice de credit/Documente de finan
expres cu privire la novatia prin schimbare de creditor având ca obiect oricare din sau
catre Banca prin contractele/documentele respective, incluzând, f
dispozitia Clientului fonduri, novatie care 
sa inceteze calitatea sa de obligat prin Con
acest sens, Banca are dreptul de a-si substitui
afara Raiffeisen Group, fiind suficienta numai 
 
9.8. Riscul transmiterilor 
9.8.1. Daca Banca, la cererea Clientului, transmite sume de bani, titluri de valoare, efecte de comer
livrare marfa ale acestuia catre un anumit destinatar, u
se face pe riscul Clientului. Orice prejudiciu rezultat 
postale, telefonice, de telex, fax, e-mail, de curierat sau a altor
suportata de catre Client, cu exceptia situa
transmitere. 
9.8.2. In cazul in care Banca utilizeaza, la cererea Clientului, serviciul SWIFT 
plata instructate de acesta sau pentru emiterea garan
oricaror alte mesaje in legatura cu derularea/modificarea garan
cererea Clientului, Banca va raspunde pentru eventualele prejudicii
procesare a transmiterilor. 
 
9.9. Alte clauze 
9.9.1. Banca poate transmite Clientului, la cerere, informa
specific privind produsele /serviciile furnizate.
9.9.2. In cazul in care inceteaza Contractul specific 
plata si/sau Conturile de plati, prin denun
Banca, Clientul si Banca agreeaza ca Banca va re
derularea acestor Contracte (spre ex.taxa administrare Cont, taxa
9.9.3. In cazul in care Contractul specific 
executarea in mod necorespunzator de c
drept, fara somatie, fara punere in intârziere 
9.9.4. In cazul in care prevederile cu caracter dispozitiv 
instrumentelor de plata, ale derularii opera
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i Client, vor putea fi exercitate/executate de Banca in ordinea aleas
terii/constituirii acestor drepturi/remedii in favoarea sa, 

i remedii acordate Bancii in virtutea oricarui alt acord, a oricarei alte garan

 
cuta, conform legii, dintr-o plata a Clientului catre Banca

arei astfel de deduceri sau retineri, Banca sa primeasc
cu suma pe care ar fi primit-o daca nu ar fi fost facuta nici o deducere sau re

iile decurgând din prezentele CGB nu pot face obiectul cesiunii, nova

Clientului orice credit/facilitate de credit, Banca poate cesiona sau
i beneficiile sale rezultând dintr-un Contract de facilitate

tre orice persoana, fara a fi necesar acordul Clientului. 
Contracte specifice de credit/Documente de finantare, Clientul 

ia prin schimbare de creditor având ca obiect oricare din sau toate obliga
in contractele/documentele respective, incluzând, fara a se limita la, obliga

ie care isi va produce efectele oricând Banca, la singura sa apreciere, va decide 
Contractul de facilitate de credit si/sau prin Documentele de finan

i substitui in oricare din sau toate obligatiile orice entitate din cadrul sau din 
numai incheierea unui acord intre Banca si entitatea pe care 

Banca, la cererea Clientului, transmite sume de bani, titluri de valoare, efecte de comer
tre un anumit destinatar, utilizând in acest scop terte parti ca intermediari, transmiterea 

. Orice prejudiciu rezultat in urma folosirii in acest scop de catre Banc
mail, de curierat sau a altor mijloace de comunicare sau transport, va fi 

ia situatiilor in care se dovedeste o culpa a Bancii intervenit

, la cererea Clientului, serviciul SWIFT in scopul transmiterii
instructate de acesta sau pentru emiterea garantiilor bancare/ deschiderea acreditivelor 

cu derularea/modificarea garantiilor/acreditivelor emise/deschise de Banc
spunde pentru eventualele prejudicii generate ca urmare a erorilor proprii de 

Banca poate transmite Clientului, la cerere, informatii cu privire la continutul CGB si/sau la o
privind produsele /serviciile furnizate. 

Contractul specific ce reglementeaza operatiunile de plata si/sau
denuntare unilaterala la initiativa Clientului sau prin reziliere 

Banca va retine integral pretul periodic platit de Client 
derularea acestor Contracte (spre ex.taxa administrare Cont, taxa mentenanta Cont/instrument de plat

Contractul specific inceteaza prin reziliere (invocata de parte pentru
tor de catre contraparte a obligatiilor contractuale), rezilierea opereaz

ntârziere si fara interventia instantelor judecatoresti. 
prevederile cu caracter dispozitiv din actele normative ce reglementeaza
, ale derularii operatiunilor de plata si ale functionarii Conturilor de pl

aleasa de Banca, la 
favoarea sa, si vor fi aditionale 

rei alte garantii sau legi. 

a, Clientul va plati o 
primeasca si sa beneficieze 

deducere sau retinere. 

nu pot face obiectul cesiunii, novatiei sau transferului, 

facilitate de credit, Banca poate cesiona sau transfera 
Contract de facilitate de credit si/sau 

, Clientul isi exprima acordul 
toate obligatiile asumate de 

limita la, obligatia de a pune la 
Banca, la singura sa apreciere, va decide 

Documentele de finantare; in 
iile orice entitate din cadrul sau din 

i entitatea pe care si-o substituie. 

Banca, la cererea Clientului, transmite sume de bani, titluri de valoare, efecte de comert, documente de 
intermediari, transmiterea 

tre Banca a serviciilor 
ce de comunicare sau transport, va fi 

ncii intervenita in procesul de 

l transmiterii Ordinelor de 
acreditivelor si/sau transmiterea 

iilor/acreditivelor emise/deschise de Banca la 
generate ca urmare a erorilor proprii de 

i/sau la orice Contract 

i/sau instrumentele de 
reziliere solicitata de 

tit de Client in avans pentru 
Cont/instrument de plata, etc). 

(invocata de parte pentru neexecutarea sau 
rezilierea opereaza de plin 

a conditiile utilizarii 
de plati, precum si 



Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare

Persoane Juri

 
drepturile si obligatiile partilor in legatur
mod diferit in cuprinsul prezentelor CGB 
convenit sa aplice in raporturile dintre ele respectivele dispozi
clauzelor contractuale . 
 
 
10. Declaratiile Clientului si semnaturile p
Prezentul contract (Conditii Generale de Derulare a Opera
59 de pagini), având urmatorul cuprins: 
conturilor; 4.Dispozitii privind operatiunile de plat
si Serviciul 3D Secure; 6. Dispozitii privind instrumentele de plat
conditii pentru Serviciul Debit Direct Confortabill
Partilor, este semnat de Parti in 2 exemplare, fiind 
Banca i-a comunicat, conform solicitarii sale,
- pe suport hârtie  
- pe pagina de Internet a Bancii: www.raiffeisen.ro 
- pe email, la adresa de e-mail a Clientului, indicat
 
 
 
 
RAIFFEISEN BANK S.A., 
(se completeaza obligatoriu) 
 
_______________________________________________
Nume/Prenume Reprezentant legal 
 
____________________________ 
(semnatura) 
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tura cu acestea, nu sunt preluate integral sau, dupa caz, 
CGB si/sau al Contractelor specifice, se considera ca Banca 

n raporturile dintre ele respectivele dispozitii legale doar in limita preluarii lor 

turile partilor 
de Derulare a Operatiunilor Bancare , alcatuit din noua Capitole cuprinse 

torul cuprins: 1. Introducere; 2. Principii generale; 3. Conditii generale aplicabile 
iunile de plata; 5. Dispozitii privind utilizarea cardului de debit Visa Business

ii privind instrumentele de plata de debit; 7. Acordarea de credite;
conditii pentru Serviciul Debit Direct Confortabill  9. Dispozitii finale; 10. Declaratiile Clientului 

n 2 exemplare, fiind incheiat astazi, data ___________________. 
, conform solicitarii sale, un exemplar al CGB: 

ncii: www.raiffeisen.ro   
mail a Clientului, indicata de acesta si inregistrata in evidentele Bancii 

Denumire Client: ________________________________
 _______________________________________________
 

_______________________________________________ 1. _____________________________________________
Nume/Prenume Reprezentant legal 
 
____________________________ 
(semnatura) 
 
2. _____________________________________________
Nume/Prenume Reprezentant legal 
 
____________________________ 
(semnatura) 

caz, sunt reflectate in 
Banca si Clientul au 

n limita preluarii lor in continutul 

Capitole cuprinse in 
ii generale aplicabile 

privind utilizarea cardului de debit Visa Business 
de debit; 7. Acordarea de credite; 8. Termeni si 

iile Clientului si Semnaturile 
___________________. Clientul declara ca 

ncii  

________________________________ 
_______________________________________ 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 


