Stimate client,

In considerarea situatiei exceptionale generata de pandemia de coronavirus Covid-19 si a
restrictiilor legale de circulatie impuse de autoritati, care sunt de natura sa limiteze posibilitatea
de deplasare la sediile Bancii, Banca a luat decizia transmiterii cardurilor comerciale de debit sau
de credit, prin curier, la adresa de corespondenta sau, dupa caz, in lipsa acesteia, la adresa de
domiciliu a utilizatorului de card. Banca va considera ca valabila ultima adresa de corespondenta
sau domiciliu, dupa caz, declarata Bancii la cea mai recenta actualizare a datelor efectuata de
utilizatorul de card.
Banca va livra in perioada urmatoare prin curier atat cardurile nou contractate, cat si cardurile
reinnoite sau reemise. De asemenea, va transmite prin curier si PIN-urile aferente cardurilor noi
si celor reemise; pentru cardurile reinnoite se mentine PIN-ul existent. Utilizatorii de card vor fi
instiintati printr-un mesaj text de tip SMS cu privire la livrarea cardului/ PIN-ului prin curier. In
cazul cardurilor noi, pentru a efectua activarea cardului, utilizatorii de card trebuie sa sune in
Call Center, de pe numarul de telefon inregistrat la banca, la numarul de telefon *2000 (numar cu
tarif normal, apelabil din tara, din orice retea de telefonie mobila) sau +4021 306 3007 (numar cu
tarif normal, apelabil din orice retea, din tara si din strainatate), numere disponibile 24 de ore
din 24. In cazul in care cardul nu poate fi livrat la adresa din baza de date a Bancii, acesta va fi
redirectionat catre o agentie a Bancii, de unde poate fi ridicat personal de catre utilizatorul de
card. Livrarea cardurilor/ PIN-ului la adresa de corespondenta/ domiciliu a utilizatorului de card
nu va putea fi efectuata in cazul in care datele utilizatorului de card nu sunt actualizate sau acesta
nu a comunicat Bancii un numar de telefon mobil local (cu prefix de Romania).
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Va reamintim ca, in conformitate cu prevederile documentatiilor contractuale, aveti obligatia de
a notifica Banca cu minimum 45 de zile lucratoare anterior expirarii cardului, in cazul in
care nu mai doriti reinnoirea cardului (cardurilor) pentru anumiti utilizatori de card. De
asemenea, trebuie sa instiintati Banca in cel mai scurt timp, cu privire la orice modificare a
datelor de identificare ale firmei, ale reprezentantului legal sau ale utilizatorilor de card. Orice
intarziere in indeplinirea acestor obligatii poate avea ca rezultat livrarea eronata a cardurilor
comerciale.

Prezenta masura are caracter temporar, in functie de evolutia situatiei actuale generata de
pandemia COVID-19, Banca va decide data pana la care va aplica aceasta masura si o va
comunica prin afisare pe site-ul www.raiffeisen.ro.

Pentru mai multe detalii puteti apela serviciul Call Center la numarul de telefon *2000 (numar cu
tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile).
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