
   

  
Banca Comercială INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.  - Sediul social: Municipiul Bucureşti, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, Sector 1, Cod poştal 

011141 - Telef on: 004 0372 502 808, Fax: 004 0371 611 461, Website: www.intesasanpaolobank.ro - E-mail: headof f ice@intesasanpaolo.ro - Capital social 1.156.639.410 Lei – Număr de ordine în Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti J40/2449/2015, Cod Unic de Înregistrare RO 8145422 - Număr de înregistrare în Registrul Instituţiilor de Credit RB-PJR-02-032/18.02.1999 – Participantă la  F ondul  de 

Garantare a Depozitelor Bancare 
                                

 

 

www          www.intesasanpaolobank.ro 

                 Tel Verde: 0800 800 888  

            

Tel Verde: 

0800 800 

888 

 

Comunicat de presă 
 
 

Intesa Sanpaolo Bank lanseaza aplicatia Card mToken- autorizarea 

platilor efectuate online cu cardul, prin biometrie 

 
 

București, 17 martie 2021. Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara din 

România a Grupului Intesa Sanpaolo, lansează aplicatia Card mToken, 

prin intermediul căreia clienții, persoane fizice sau juridice, vor putea să-

și autorizeze direct de pe telefon, prin biometrie (amprentă sau 

identificare facială)  platile efectuate online cu cardul Visa Inspire sau 
Visa Business. Această aplicație este o modalitate sigură și la 

îndemână pentru a autoriza plățile cu cardul pe internet si o alternativă 

mai rapidă și mai prietenoasă a token-ului fizic, care genereaza parole 

unice de tip OTP.  

Cele doua modalități de confirmare a tranzacțiilor funcționează în 

paralel, astfel încât fiecare deținător de card Intesa Sanpaolo Bank să 
poată alege ce variantă i se potrivește. 

 

Aplicația Card mToken este disponibilă pe Google Play (Android) sau 

App Store (iOS). Pentru activarea aplicației este necesară apelarea call 
centerului Intesa Sanpaolo Bank: 0800 800 800 sau a numărul de 

telefon internațional 0040 372 712 194  și punerea în aplicare a pașilor 

indicați de operator. După instalare și înrolarea dispozitivului, aplicația 

va genera și solicita automat pe telefonul deținătorului de card semnarea 

tranzacțiilor efectuate în magazinele online. 

Intesa Sanpaolo Bank oferă o gamă completă de soluții și produse 

financiare pentru clienţii săi persoane fizice. Mai multe informaţii despre 

produsele şi serviciile oferite sunt disponibile pe site-ul băncii: 

www.intesasanpaolobank.ro, în orice unitate Intesa Sanpaolo Bank 

sau la telefon: 0800 800 888, apel gratuit din orice rețea de telefonie fixă 

sau mobilă din România. 

________________________________//______________________________________ 

Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo Bank este subsidiara locala a Intesa Sanpaolo,  unul dintre cele mai 

solide și profitabile grupuri bancare din Europa, care ofera un mix complex de 
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servicii financiare - wealth management, consumer banking, corporate banking, 

investment banking, asset management și asigurări. 

Ca lider în Italia, grupul oferă servicii către 14,6 milioane de clienți, printr-o rețea de 

canele digitale și tradiționale. Subsidiarele internaționale ale Grupului furnizează 

servicii către 7,2 milioane de clienți din Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și 

Africa de Nord. Intesa Sanpaolo este una dintre cele mai sustenabile bănci din lume 

și crede că profitabilitatea trebuie privită în corelație directă cu binele și sănătatea 

societății și economiei per ansamblu. 

 
Website: www.intesasanpaolobank.ro |  
Facebook: https://www.facebook.com/IntesaSanpaoloBankRomania/ | LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/419345 
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