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Anexa 1 - cuprinde toate modific`rile care au fost aduse Clauzelor din Condi]iile Generale de 
Derulare a Opera]iunilor Bancare pentru Persoane Fizice (CGBPF):
 
1. Articolul 4 “Dispozi]ii privind opera]iunile de plat`” a fost modificat dup` cum urmeaz`:
1.1. Punctul 4.1. a fost modificat prin completarea subpunctelor 4.1.1, 4.1.3 [i respectiv prin 

introducerea subpunctului 4.1.4, în vederea (i) indic`rii caracterului op]ional al furniz`rii 
în cazul opera]iunilor în valut` a codului BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), doar 
pentru ]`rile care nu au adoptat codul IBAN (4.1.1. litera b; 4.1.3); (ii) alinierii        
con]inutului documentului CGBPF la cerin]ele prev`zute de Regulamentul European 
2015/847 privind informa]iile care \nso]esc transferurile de fonduri [i de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (4.1.1 litera a [i teza 2; 4.1.4), dup` cum urmeaz`:
4.1.1. În vederea execut`rii de c`tre Banc` a unui ordin de plat` [i a oric`rei tranzac]ii cu 
numerar în legatur` cu un Cont de pl`]i, Clientul trebuie s` furnizeze B`ncii:
a) codul IBAN al Contului beneficiarului pl`]ii (sau num`rul de cont BBAN - basic bank account 
number - pentru ]`rile care nu au aderat la IBAN); pentru pl`]ile ordonate c`tre beneficiari 
ai c`ror prestatori de servicii de plat` sunt stabili]i în afara Uniunii Europene, pe lang` 
codul IBAN al Contului beneficiarului pl`]ii, Clientul va furniza B`ncii [i numele [i prenumele 
beneficiarului pl`]ii;
b) în cazul opera]iunilor în valut`, suplimentar, trebuie furnizat` denumirea prestatorului de 
servicii de plat` al beneficiarului pl`]ii sau, pentru ]`rile care nu au adoptat IBAN, codul BIC/
SWIFT (Bank Identifier Code) al acestui prestator; în cazul în care Clientul furnizeaz` B`ncii 
atât denumirea prestatorului de servicii de plat` al beneficiarului pl`]ii, cât [i codul BIC/
SWIFT (Bank Identifier Code), când este cazul, al acestui prestator, Banca va utiliza doar 
codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) în vederea transmiterii pl`]ii c`tre prestator. Clientul 
întelege [i accept` faptul c`, în vederea execut`rii unui ordin de plat` în leg`tur` cu un Cont 
de plat`, ordonat de acesta, Banca va comunica B`ncii Beneficiarului, codul IBAN al contului 
pl`titor, numele [i prenumele Clientului [i adresa de domiciliu/re[edin]` a acestuia din urm` 
\nregistrate în baza de date a B`ncii [i validate pe baza documentar`, prin includerea 
acestora în informa]iile care înso]esc transferurile de fonduri.
4.1.3. În vederea proces`rii instruc]iunilor de plat`, la preluarea în sistemele informatice ale 
B`ncii a codurilor IBAN transmise în format electronic de Clien]i sau la preluarea codurilor 
IBAN reprezentate pe suport de hârtie în sistemele interne, Banca are obliga]ia s` valideze 
codurile IBAN ale tuturor Conturilor men]ionate în instruc]iunile de plat` pe care le proceseaz`, 
utilizând metoda de validare impus` de reglementarea legal` în vigoare. În plus, Banca 
va valida codurile BIC ale prestatorilor de servicii ale beneficiarilor, când codurile BIC sunt 
necesare, men]ionate în instruc]iunile de plat` transmise de Clien]ii b`ncii, utilizând metoda de 
validare impus` de reglementarea legal` în vigoare, precum [i concordan]a între codul IBAN 
ce identific` beneficiarul pl`]ii [i codul BIC al prestatorului de servicii de plat` al beneficiarului 
indicat pe ordinul de plat`, când codul BIC este necesar, verificând localizarea ambelor coduri 
(IBAN [i BIC) în aceea[i ]ar` [i/sau la acela[i prestator de servicii de plat`.

4.1.4. În vederea credit`rii Contului de pl`]i al unui Client Beneficiar, Banca va verifica    
existen]a informa]iilor referitoare la Pl`titor, în cadrul detaliilor pl`]ii astfel cum acestea au 
fost comunicate de prestatorul s`u de servicii de plat` (numele Pl`titorului [i codul unic de 
identificare al contului de pl`]i al Pl`titorului [i, în plus, urm`toarele informa]ii suplimentare: 
adresa Pl`titorului sau num`rul documentului personal oficial al Pl`titorului sau num`rul 
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de identificare al Pl`titorului sau data [i locul na[terii Pl`titorului, toate aceste informa]ii 
suplimentare doar pentru cazul în care fie prestatorul de servicii de plat` al Pl`titorului, fie 
prestatorul de servicii de plat` intermediar, dac` este cazul, este stabilit în afara spa]iului 
Uniunii Europene), precum [i exactitatea informa]iilor referitoare la Clientul beneficiar al pl`]ii 
(nume [i num`r de cont). În cazul în care informa]iile men]ionate mai sus sunt incomplete sau 
lipsesc, Banca va solicita prestatorului de servicii al Pl`titorului completarea sau clarificarea 
lor, dup` caz, creditarea Contului de pl`]i al Clientului Beneficiar având loc doar dup` 
satisfacerea acestei cerin]e. În caz contrar, Banca nu va procesa opera]iunea de plat`. 

1.2. Punctul 4.7.1. litera (i) a fost completat în sensul introducerii imposibilit`]ii de a 
deroga de la op]iunea de comisionare SHA în cazul în care prestatorul de servicii    
de plat` al beneficiarului pl`]ii se afl` într-un Stat Membru al Uniunii Europene  
(UE)/ al Spa]iului Economic European (SEE) iar opera]iunile de plat` sunt efectuate    
în monedele Statelor Membre, dup` cum urmeaz`:
4.7.1.(i) Când prestatorul de servicii de plat` al beneficiarului pl`]ii se afl` într-un Stat 
Membru al Uniunii Europene (UE)/al Spa]iului Economic European (SEE), opera]iunile de plat` 
în monedele Statelor Membre se instructeaz` cu op]iunea de comisionare SHA. În cazul în 
care Clientul indic` expres, pe propria r`spundere, op]iunea de comisionare OUR pentru 
astfel de pl`]i, în]elegând s` suporte toate costurile aferente transfer`rii întregii sume ce face 
obiectul instruc]iunii de plat`, Banca poate accepta s` execute plata, cu excep]ia pl`]ilor 
în Euro, când opera]iunea de plat` se va considera întotdeauna instructat` cu op]iunea de 
comisionare SHA [i procesat` în mod corespunz`tor. Clientul nu poate utiliza op]iunea de tip 
BEN pentru aceste tipuri de pl`]i, ca urmare, în situa]ia în care Banca recep]ioneaz` Ordine 
de plat` instructate cu op]iunea BEN, Banca va procesa plata cu op]iunea de comisionare 
SHA.

2. Articolul 5.3. “Func]ionalitatea Cardurilor”, punctul 5.3.3. se modific` prin trimiterea 
la art. 5.14. “Solu]ionarea dep`[irilor neautorizate a disponibilit`]ilor din contul curent 
cu card ata[at”, pentru a facilita buna în]elegere a prevederilor contractuale, dup` cum 
urmeaz`:

5.3.3. Tranzac]iile se fac în limita disponibilului din contul curent/de credit card al titularului, 
cu excep]ia situa]iilor descrise la articolul 5.14. al prezentelor CGBPF;

3. A fost modificat punctul 5.6.4. în sensul ajust`rii mecanismului de calcul utilizat 
pentru determinarea cursului de schimb valutar aplicabil cardurilor de credit embosate 
Mastercard în Lei de Raiffeisen Bank, astfel:

5.6.4. Toate sumele se înregistreaz` în contul de card de credit în Lei. Pentru opera]iunile 
efectuate în alt` moned`, banca va debita contul de card utilizând ca moned` de referin]` 
Euro, dup` cum urmeaz`: 
(a) schimbul valutar între moneda în care se efectueaz` tranzac]ia [i valuta de referin]` se 
efectueaz` de c`tre organiza]ia Mastercard International la cursul s`u intern de la data 
decont`rii interbancare; 
(b) pentru debitarea în Lei a contului de card de credit, Banca utilizeaz` cursul s`u intern de 
vânzare Euro/cump`rare Lei aferent tranzac]iilor efectuate cu cardul, la cursul afi[at de Banc` 
în data debit`rii contului cu valoarea tranzac]iei.
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