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Informare cu privire la accesarea conturilor de platӑ prin intermediul Prestatorilor de
Servicii de Platӑ Terṭi (PSP terṭi)

Tel Verde:
0800 800
888

Vӑ informӑm cӑ din 14 Septembrie 2019 intrӑ ȋn vigoare Regulamentul delegat (UE) 389/2018
de completare a Directivei Europene nr. 2366/2015, cunoscutӑ ca Directiva PSD2, privind
serviciile de platӑ ȋn cadrul pieṭei interne. Directiva PSD2 reglementeazӑ serviciile de platӑ și are
ca scop ȋmbunӑtӑṭirea standardelor pe baza cӑrora se efectuează plӑṭile în Spațiul Economic
European, astfel încât acestea sӑ devinӑ mai sigure ṣi mai eficiente. Această directivӑ urmează să
fie transpusӑ ȋn legislaṭia nationalӑ ȋn perioada urmӑtoare.
Regulamentul UE este direct aplicabil ȋn Romȃnia ṣi stabileṣte cerinṭele tehnice ṣi masurile de
securitate privind autentificarea strictӑ a clienṭilor (SCA) ṣi pentru comunicarea în condiṭii de
siguranṭӑ cu prestatori de servicii de platӑ terti (PSP terti, altii decat Intesa Sanpaolo Bank).
Aceṣtia, conform PSD2, vor putea oferi clienṭilor, la cererea ṣi pe baza consimṭӑmȃntului lor, noi
tipuri de servicii de platӑ cu privire la accesarea conturilor de plӑṭi accesibile online care aparṭin
clienṭilor, deschise la Intesa Sanpaolo Bank sau la alṭi Prestatori de Servicii de platӑ.
Ce este nou
Începȃnd cu data de 14 Septembrie 2019, conform Directivei PSD2 ṣi Regulamentului UE,
clienṭii ȋṣi pot accesa conturile deschise la Intesa Sanpaolo Bank,utilizȃnd serviciile furnizate de
PSP terṭi. Aceste servicii sunt disponibile tuturor clienṭilor Intesa Sanpaolo Bank, utilizatori ai
serviciului I-B@nk, pentru accesarea conturilor de plӑṭi disponbile prin I-B@nk, pe baza
consimṭӑmȃntului acordat de client. Accesarea conturilor de plӑṭi ṣi utilizarea serviciilor furnizate
de PSP terṭi este o opṭiune a clientului, acesta putȃnd alege sau nu utilizarea serviciilor furnizate
de un PSP terṭ.
PSP terṭi, alṭii decȃt Intesa Sanpaolo Bank, sunt entitӑṭi autorizate de Banca Naṭionalӑ a Romȃniei
(BNR) sau pentru care autoritățile competente din spaṭiul UE au notificat BNR cӑ sunt autorizate
să furnizeze servicii de plată în Romȃnia. Aceste informaṭii pot fi verificate accesȃnd urmӑtorul
link: https://bnr.ro/Registre-si-Liste-717.aspx#IP
Noile Servicii furnizate de PSP terṭi de care beneficiazӑ clienṭii Bӑncii
Serviciul de informare cu privire la conturi prin care clienṭii Intesa Sanpalo Bank ȋṣi pot
vizualiza conturile, soldul ṣi tranzacṭiile din cont, prin intermediul aplicaṭiei PSP-ului terṭ, fӑrӑ a
mai fi nevoie sӑ acceseze aplicaṭia de internet banking I-B@nk.Consimṭӑmȃntul clientului se va
exprima prin PSP terṭ, folosind aceeasi metoda de autorizare si acelaṣi dispozitiv Mobile Token
sau Hard Token, utilizate si ȋn
I-B@nk. Consimṭӑmȃntul este valabil 90 de zile, timp în care PSP terṭ poate solicita informaṭii de
la Intesa Sanpaolo Bank despre conturile clientului, fӑrӑ sӑ fie nevoie de reautorizare pentru
accesul la informaṭiile despre conturi.
Serviciul de confirmare disponibilitӑṭi prin care clientul ȋṣi exprima consimṭӑmȃntul ca un
anumit PSP terṭ sӑ verifice disponbilitatea unei sume dintr-un anumit cont de platӑ indicat de
client, ȋn vederea iniṭierii unei tranzacṭii cu un instrument de platӑ de tip card emis de acel PSP
terṭ. Consimṭӑmȃntul clientului se va exprima prin PSP terṭ, folosind aceeasi metoda de autorizare
si acelaṣi dispozitiv Mobile Token sau Hard Token, utilizate ȋn aplicaṭia I-B@nk.
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Serviciul de iniṭiere plӑṭi prin care clientul va putea efectua plӑṭi din contul deschis la Bancӑ, prin 0800 800
intermediul aplicaṭiei unui PSP terṭ, fӑrӑ sӑ acceseze I-B@nk. Consimṭӑmȃntul Clientului este 888
exprimat prin PSP terṭ odatӑ cu autorizarea plӑṭilor, folosind aceeaṣi metodӑ de autorizare ṣi
acelaṣi dispozitiv Mobile Token sau Hard Token, utilizate ȋn I-B@nk. Concret, clienṭii Intesa
Sanpaolo Bank vor putea efectua plӑṭi direct din aplicaṭiile unui PSP Tert sau Fintech, fӑrӑ a mai
furniza datele cardului bancar ṣi fӑrӑ sӑ mai acceseze aplicaṭia I-B@nk.
Unde ne puteṭi contacta pentru orice detalii legate de Serviciile furnizate printr-un PSP terṭ
Pentru informaṭii suplimentare, vӑ rugӑm sӑ ne contactaṭi la Tel verde 0800 800 888 (apel gratuit
din orice reṭea de telefonie fixӑ sau mobilӑ naṭionalӑ) sau Info Card 0372 712 194 (apel cu tarif
normal apelabil ṣi din strӑinӑtate) sau ȋn oricare sucursalӑ Intesa Sanpaolo Bank. Ȋn cazul ȋn
care doriṭi clarificӑri sau detalii suplimentare referitoare la serviciile furnizate PSP terṭi, vӑ rugӑm
sӑ ne scrieṭi pe adresa de email openbanking @intesasanpaolo.ro
Echipa Intesa Sanpaolo Bank
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