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1. SFERA DE APLICABILITATE A CONDIŢIILOR GENERALE DE AFACERI
1.1. Prezentele Condiţii Generale de Afaceri (denumite în continuare „CGA”) stabilesc cadrul juridic general
al desfăşurării relaţiei contractuale dintre Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. (denumită
în continuare „Banca”) şi fiecare dintre clienţii săi (denumiţi în continuare în mod individual „Client”) care
au semnat de primire, acceptare şi însuşire a conţinutului prezentelor CGA. pe Cererea de deschidere
conturi curente şi produse adiţionale.

1.2. Prezentele CGA, împreună cu Cererea de deschidere de conturi curente şi produse adiţionale, cu Lista
privind Costurile Standard ale Băncii (denumită în continuare „LCS”) şi orice alt formular şi/sau contract
ce reglementează individual un serviciu sau produs al Băncii constituie un singur document ce
reprezintă baza relaţiei contractuale dintre Bancă şi Client privind deschiderea şi operarea în conturile
curente şi de depozit, precum şi furnizarea oricăror altor servicii/produse bancare şi, împreună au natură
juridică a unui Contract-Cadru, ce se supune prevederilor legislaţiei române în vigoare. Toate aceste
documente vor fi denumite în continuare în cuprinsul prezentelor CGA, Contract-Cadru.
1.3. Semnătura Clientului depusă pe Cererea de deschidere conturi curente şi produse adiţionale certifică
fără echivoc faptul că la iniţierea relaţiei de afaceri cu Banca Clientul a luat la cunoştinţă de conţinutul
prezentelor CGA, că şi le-a însuşit, că este întru totul de acord cu prevederile acestora şi că i-a fost
înmânat un exemplar al acestora.
1.4. De la momentul însuşirii/comunicării, prezentele CGA înlocuiesc orice formă anterioară a acestora,
precum şi orice dispoziţie contrară existentă în cuprinsul formularelor/documentelor specifice aferente
produselor sau serviciilor oferite Clientului de către Bancă încheiate anterior intrării în vigoare a CGA şi,
dacă este cazul, le completează.
1.5. În situaţia existenţei oricăror divergenţe între construcţia, înţelesul sau interpretarea textului oricărui
formular/document/contract specific aferent unui produs sau serviciu încheiat între Bancă şi Client ce
sunt contradictorii prezentelor CGA, vor prevala prevederile exprese din cuprinsul
formularelor/documentelor/contractelor specifice. Orice aspect/procedură/drept/ obligaţie neacoperit/ă
de conţinutul unui formular/document/contract specific unui produs sau serviciu individual încheiat între
Bancă şi Client va fi guvernat/înţeles sau interpretat în conformitate cu prevederile prezentelor CGA.
Termenii
şi
condiţiile
specifice
produselor/serviciilor
Băncii
reglementate
prin
formulare/documente/contracte individuale vor fi aplicabile pe perioada menţionată în cuprinsul
acestora.
1.6. Modificarea sau încetarea unuia din produsele şi/sau serviciile specifice încheiate între Client şi Bancă
se realizează în condiţiile prevăzute de prezentele CGA şi nu afectează valabilitatea celorlalte produse
sau servicii contractate de Client şi nici valabilitatea prezentelor CGA.
1.7. Clientul are posibilitatea de a consulta prezentele CGA şi la sediile unităţilor teritoriale ale Băncii, precum
şi pe pagina de Internet a Băncii, www.intesasanpaolobank.ro.
1.8. Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. are sediul în Municipiul Bucureşti, Șoseaua Nicolae
Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, Sector 1, cod poștal 011141,
este înscrisă în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-PJR-02-032/1999, înregistrată la Oficiul
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/2449/2015, Cod Unic de Înregistrare
RO 8145422, telefon: 021 405 36 02, fax: 021 405 36 06, Website: www.intesasanpaolobank.ro, E-mail:
headoffice@intesasanpaolo.ro.
2. DEFINIŢII
2.1. În cuprinsul prezentelor CGA termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
3D Secure –protocol de securitate dezvoltat de Schemele de plată, Visa si Mastercard, pentru creşterea
securităţii tranzacţiilor cu cardul efectuate în mediul online. Site-urile care utilizează acest protocol
afișează sigla „Visa Secure” sau „Mastercard Identity Check” şi permit validarea online a tranzacției de
către Bancă. Validarea tranzacţiei se va face prin filtre tranzacționale interne și,suplimentar, dacă i se
solicită Deţinătorului /Utilizatorului de card, cu Autentificare strictă. Autentificarea strictă se realizează
fie cu Parola Secure Code, in cazul utilizarii dispozitivului Token 3D Secure, fie prin utilizarea tehnologiei
de autentificare disponibilă pe dispozitivele mobile (prin PIN sau autentificare prin biometrie) în cazul
utilizării aplicaţiei Card mToken.
Alerte e-mail/sms – serviciu furnizat de Banca prin care Clientul va dispune de informații bancare
despre soldul conturilor și tranzacțiile efectuate sau care urmează a fi efectuate în contul curent/contul
de card, prin mesaje transmise de către Bancă pe adresa de e-mail și/sau mesaje SMS transmise direct
pe numarul de telefon național indicat de client.
ATM (Automated-Teller Machine) - automat bancar destinat efectuării de tranzacții cu Cardul în scopul
obţinerii de numerar, depunerii de numerar, transferului de fonduri, plăţii de utilităţi, obţinerii de informaţii
privind situaţia conturilor şi a operaţiunilor efectuate prin intermediul Cardului;
Autentificare – procedură care permite Băncii să verifice indentitatea unui Utilizator al serviciilor de
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plata sau valabilitatea utilizarii unui anumit instrument de plata, inclusiv utilizarea Elementelor de
securitate personalizate şi a datelor biometrice ale Utilizatorului;
Autentificarea strictă (SCA) - înseamnă o Autentificare care se bazează pe utilizarea a două sau mai
multe elemente incluse în categoria cunoștințelor (ceva ce doar utilizatorul cunoaște), posesiei (ceva
ce doar utilizatorul posedă) și inerenței (biometrie - ceva ce reprezintă utilizatorul, cum ar fi:
recunoasterea faciala, amprenta digitala si altele ) care sunt independente, în sensul că neîndeplinirea
unui element nu compromite fiabilitatea celorlalte elemente, și care sunt concepute în așa fel încât să
protejeze confidențialitatea datelor de autentificare;
Autorizare plata – procedură prin care este exprimat consimţământul Clientului plătitor pentru
executarea unei operaţiunii de plată; In cazul utilizarii serviciului de Internet Baking I-B@nk, a Cardului
sau a serviciilor de plată prin intermediul unui Prestator de servicii de plata Terț, autorizarea
operațiunilor de plată se efectuează de către Client pe baza Semnăturii digitale.
Banca – Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. (prestatorul de servicii de plată al Clientului),
cu referire atât la sediul central, cat şi la oricare dintre unităţile sale teritoriale;
Banca acceptatoare – banca la care comerciantul are deschis contul prin care desfăşoară operaţiuni
de acceptare la plată a cardurilor/banca prin care se decontează tranzacţia efectuată cu cardul la un
ATM;
Beneficiar al plăţii – destinatar preconizat al fondurilor ce au făcut obiectul unei operaţiuni de plată;
Beneficiar real – persoana fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă Clientul şi/sau persoana
fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o
operatiune;
Biroul de Credit – societate ce îşi propune să sprijine participanţii la sistemul bancar prin furnizarea de
informaţii reale, actualizate şi consistente referitoare la persoane fizice care au contractat credite de la
bănci sau societăţi financiare, au achiziţionat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva
riscului de neplată de o societate de asigurări, prin colectare/prelucrare date privind portofoliul de clienţi
– persoane fizice, oferire de informaţii/analize în scopul: identificării şi cuantificării riscului de credit,
creşterii calităţii creditelor, diminuării riscului de fraudă şi protejării creditorilor, stabilirii criteriilor
uniforme de apreciere a clientelei (scoring);
Call Center – structură de comunicare pusă la dispoziția Clienților, potențialilor Clienți prin intermediul
canalelor de distribuție “telefonie” și “e-mail” în vederea soluționării solicitărilor acestora. Clienților Băncii
li se ofera informații și suport legate de Contul curent, Serviciul I-B@NK, Carduri de debit și de credit,
curs valutar, efectuarea unei programări în unitatea teritoriala a Băncii indicată de Client cât și alte
informații comerciale cu privire la oferta de produse și servicii a Băncii.
În cazul clienților potențiali care apelează la serviciile Băncii oferite prin intermediul Call Center,
solicitările acestora în legatură cu posibilitatea obținerii de informații referitoare la oferta Băncii de
produse și servicii sunt procesate în același mod cu cele ale Clienților Băncii.
Solicitările adresate prin intermediul telefonului se pot efectua prin apelarea numărului de telefon 0800
800 888 (gratuit, apelabil din orice rețea de telefonie din România) de Luni până Vineri între orele 08:00
– 20:00 și pentru urgențe Carduri 0040372712194 (număr cu tarif normal, apelabil din orice rețea de
telefonie din România și din străinatate), disponibil 24/7.
Solicitările adresate prin e-mail se pot efectua prin transmiterea acestora la adresa de e-mail
contact@intesasanpaolo.ro, destinată preluarii solicitărilor adresate Call Center-ului de Luni - Vineri
08:00 – 20:00.
Canal securizat - aplicația/platforma pusă la dispoziție de către Bancă, prin intermediul unui prestator
de servicii de încredere calificat. Prin canalului securizat se asigura: i) identificarea expeditorului și a
destinatarului înainte de furnizarea documentelor; ii) transmiterea și primirea documentelor semnate cu
semnatura electronică calificată în condiții de securitate; iii) este utilizat sub controlul excelusiv al
semnatarului; iv) mediul de achiziționare al Certificatului calificat pentru semnatură electronică;
Card – Cardul de debit emis de Bancă, reprezentând instrumentul de plată electronică prin intermediul
căruia Deţinătorul dispune doar de disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la
Bancă;
Card mToken – aplicație disponibilă pe dispozitive de tip telefon mobil (smartphone) dedicată
Autentificării stricte a tranzacțiilor efectuate cu cardurile emise de Bancă, în mediul online (internet).
Aplicaţia permite SCA pentru autorizarea tranzacțiilor prin utilizarea tehnologiei constând în
autentificare biometrică disponibilă pe dispozitivele smartphone sau prin introducerea parolei definite
de către Detinator/Utilizator în aplicație. Deținătorul/Utilizatorul trebuie să activeze dispozitivul mobil, în
prealabil,astfel încât să poată ulterior utiliza aplicația;
Certificatul calificat pentru semnătură electronică - un certificat pentru semnăturile electronice care
este emis de un prestator de servicii de încredere calificat și care conține cel putin: i) o indicație că
acesta a fost emis ca certificat calificat pentru semnatură electronică; ii) un set de date care reprezintă
prestatorul de servicii de încredere calificat emitent și identificarea semnatarului; iii) datele de validare
și valabilitate ale semnăturii electronice. Certificatul calificat pentru semnatură electronică este emis în
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conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica și serviciile de încredere pentru tranzacțiile
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, semnatură electronică calificată;
Cerved Business Information Spa – companie înregistrată în Italia ce oferă informaţii de natură
financiară pentru facilitarea evaluării clienţilor italieni;
Challenge Code – cod unic furnizat de către comerciant în momentul efectuării tranzacţiei, pe baza
căruia, împreună cu codul PIN, este generată o parolă unică (OTP-one time password) denumită
Secure Code şi generată prin citirea cheilor de encriptare prezente pe chip-ul cardului;
CIP – Centrala Incidentelor de Plăţi ce reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi
centralizarea informaţiilor specifice incidentelor de plăţi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi
bilete la ordin;
Client/Titular de Cont – persoană juridică sau entitate economică, cu care Banca desfăşoară relaţii de
afaceri ori alte operaţiuni cu caracter permanent sau ocazional, titular al sumelor din contul bancar
curent, ce a intrat în relaţii de afaceri cu Banca având ca obiect deschiderea de conturi curente şi
produse adiţionale, operaţiuni cu numerar şi transferuri sau orice alte alte produse şi servicii bancare,
orice entitate cu care, în desfăşurarea activităţilor sale, Banca a negociat o tranzacţie, chiar dacă
respectiva tranzacţie nu s-a finalizat, precum şi orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în
trecut, de serviciile Bancii;
Cod unic de identificare – combinaţie de litere, cifre sau simboluri furnizată de plătitor, utilizator al
serviciilor de plată, în scopul identificării cu precizie a celuilalt utilizator al serviciilor de plată (beneficiar
al plăţii) şi/sau a contului curent al acestuia pentru o operaţiune de plată (cod IBAN, număr cont, etc.).
La deschiderea contului curent, Banca, în calitate de prestator de servicii de plată, va comunica
Clientului (utilizator al serviciilor de plată) codul unic de identificare al acestuia (codul IBAN) şi codul
BIC/SWIFT al Băncii;
COD CVV2/ CVC2 – codul de securitate de pe verso-ul cardului, format din 3 cifre, situat în extrema
dreaptă a benzii de semnatură, utilizat pentru securitatea tranzacțiilor in cazul in care cardul nu este
prezent (tranzacții tip Internet sau Mail Order/ Telephone Order);
Comerciant acceptant/Comerciant – entitatea care acceptă Cardul ca mijloc de plată, pe baza unui
contract încheiat anterior cu o Bancă acceptatoare;
Cont bancar curent – instrumentul de bază pentru tranzacţiile de încasări şi plăţi, retrageri/depuneri
de numerar, precum şi pentru constituirea de depozite de fonduri, ţinut în numele Clientului (utilizator al
serviciilor de plată), utilizat şi pentru executarea operaţiunilor de plată, denumit în continuare “cont
curent”;
Cont de card – contul curent deschis la Banca pe numele Clientului la care pot fi ataşate Carduri şi în
care sunt evidenţiate toate tranzacţiile legate de Carduri; Contul de card se poate debita exclusiv prin
operaţiuni cu Cardul;
Cont de plăţi - un cont deţinut în numele unuia sau al mai multor consumatori, care este folosit pentru
executarea de operaţiuni de plată;
Cont de plati accesibil online - este acel cont de plati care poate fi accesat online de catre Client/
persoana autorizată, prin intermediul serviciului de Internet Banking I-B@ank oferit de Intesa Sanpaolo
Bank.
CRC – Centrala Riscului de Credit reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi
centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituţie de credit, instituţie
financiară nebancară înscrisă în Registrul special, instituţie de plată care înregistrează un nivel
semnificativ al activităţii de creditare sau instituţie emitentă de monedă electronică care înregistrează
un nivel semnificativ al activităţii de creditare) din România faţă de acei debitori care au beneficiat de
credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma limită de raportare, precum şi a
informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori;
Cut off time (ore limită) – moment în timp specificat de Bancă până la care un ordin de plată poate fi
introdus la plată si autorizat de către Utilizator/Client pentru a fi considerat primit de Bancă în aceeaşi
zi lucrătoare;
Data transferului pentru Transferul Periodic Bancar – data la care se execută transferul periodic
bancar;
Data valutei – dată de referinţă utilizată de Bancă pentru a calcula dobânda aferentă fondurilor debitate
sau creditate din/în contul curent;
Date sensibile privind plățile - înseamnă informatii, inclusiv elemente de securitate personalizate,
care pot fi utilizate în scopul fraudării (de exemplu: numele titularului contului si numărul de cont nu
constituie date sensibile privind plățile);
Debitare directă – serviciu de platӑ prin care debitarea contului de plӑṭi al plӑtitorului este iniṭiatӑ de
beneficiarul plӑṭii pe baza consimṭӑmȃntului dat de cӑtre plӑtitor beneficiarului plӑṭii, prestatorului de
servicii de platӑ al beneficiarului plӑṭii sau prestatorului de servicii de platӑ al plӑtitorului.
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Deținător/Deţinător de Card – persoana fizică pe numele căreia reprezentantul legal al Clientului a
solicitat emiterea unui Card de debit şi care este autorizat de reprezentantul legal să efectueze
operaţiuni cu Cardul pe contul de card al Clientului;
Dobanda anuală – dobanda cu care Banca bonifică produsele de economisire constituite de Client,
calculată în funcţie de perioada de valabilitate a produsului de economisire şi de moneda în care se
constituie;
Durata de depozitare – perioada de timp cuprinsă între data constituirii depozitului la termen şi data
scadenţei; în situaţia în care data scadentă este într-o zi nelucrătoare, aceasta se va considera împlinită
în urmatoarea zi lucrătoare, iar dacă depozitul se constituie cu prelungire automată, durata de depozitare
se prelungeşte cu durata iniţială;
Elemente de securitate personalizate - înseamnă caracteristici personalizate furnizate de Bancă unui
utilizator al serviciilor de plată în scopul autentificării;
Extras de cont – raport/document ce reflectă tranzacţiile efectuate pe contul curent al Clientului, oferit
de către Bancă Clientului pe suport durabil sau prin metoda de comunicare agreată cu acesta;
I-B@NK – serviciu de Internet Banking furnizat Clientului de către Bancă, ce permite efectuarea
tranzacţiilor bancare prin Internet (denumit în continuare şi “Serviciul/ Aplicaţia Internet Banking”;
IGA (intergovernmental agreement) – acord interguvernamental semnat între terțe țări şi Statele Unite
ale Americii în vederea implementării procedurilor de raportare fiscală şi reţinerii la sursă a impozitelor
asociate FATCA;FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) reprezintă un set de măsuri
legislative adoptate în luna martie 2010 de Statele Unite ale Americii cu scopul de a preveni si reduce
evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenţilor americani
Indisponibilitatea serviciului I-B@nk – perioadă de timp în care serviciul I-B@nk nu poate fi accesat
sau utilizat de către Client ca efect al derulării de către Bancă a unor lucrări de mentenanţă/ întreţinere
a sistemelor în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite;
Interfata dedicata de acces online - este interfata ce apartine Bancii care asigura interconectarea
online intre Banca si Prestatorii de servicii de plata terti autorizati, cu scopul de a asigura accesarea
conturilor de plata de catre Clientii Bancii pentru servicii de initiere plati si/sau de informatii cu privire la
conturile de plati accesibile online;
LCS – Lista privind Costurile Standard ale Băncii – Persoane Juridice/Entităţi Economice, document ce
conţine lista de taxe, speze şi comisioane aplicate de Bancă în relaţia cu clientela Persoane
Juridice/Entităţi Economice;
Limite Standard de Utilizare Card - limitele referitoare la numărul şi valoarea tranzacțiilor care pot fi
utilizate de către Deținătorul de card, stabilite de bancă în conformitate cu politicile sale şi cu legislația
în vigoare. Clientul/Deținătorul de Card poate contacta banca perntru a obține informații privind aceste
limite. Banca nu va fi trasă la raspundere pentru consecințele care decurg din neefectuarea de către
client a acestei diligențe. Aceste limite sunt disponibile spre consultare la sediile băncii şi pe pagina de
internet a Băncii;
Momentul primirii – momentul în care ordinul de plată transmis direct de către Client pe suport hârtie
prin aplicaţia I-B@nk sau printr-un PSP Tert, completat cu toate elementele obligatorii și semnat/
autorizat corespunzător, este primit de către Bancă;
One Time Password (OTP) – cod unic generat de dispozitivul Hard Token sau de aplicația mToken şi
cu ajutorul căruia se realizează identificarea utilizatorului în aplicaţia Internet Banking; introducerea
greşită de trei ori consecutiv a codului OTP va determina blocarea accesării serviciului I-B@nk; în acest
caz, Utilizatorul va contacta Serviciul Call Center al Băncii la numărul de telefon 0800.800.888;
Operaţiune de plată – acţiune iniţiată de plătitor sau de beneficiarul plăţii cu scopul de a depune,
transfera sau retrage fonduri, indiferent de orice obligaţii subsecvente între plătitor şi beneficiarul plăţii;
Ordin de plată – orice instrucţiune dată de plătitor sau de beneficiarul plăţii către prestatorul său de
servicii de plată, prin care se solicită executarea unei operaţiuni de plată;
Organizaţia de Carduri - o organizaţie internaţională (Visa, MasterCard etc.) care reglementează termenii
şi condiţiile de utilizare a Cardurilor emise sub emblema sa oficială;
Pachetului de produse si servicii bancare - reprezinta grupări de produse şi servicii care au la baza
un cont curent. Produsele şi serviciile incluse într-un pachet îşi menţin condiţiile specifice de funcţionare,
in conformitate cu formularele/contractele semnate/incheiate intre Banca si Client.
Parola de securitate în relaţia cu Banca – element de identificare indicat de Deţinătorul de card în
formularele specifice depuse la Bancă şi care este utilizat în scopul identificării acestuia de către
operatorii serviciului telefonic Call Center/InfoCard al Băncii;
Persoană expusă public – persoana fizică care exercită sau sau a exercitat o funcţie publică
importantă (şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat, membri ai
Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare, membri ai organelor de conducere ale
partidelor politice, membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti
de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac, membri ai organelor
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de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor
băncilor centrale, ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate, membrii
consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere
ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale, directori,
directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul
unei organizaţii internaţionale), membrii de familie ai persoanei expuse public (soţul persoanei expuse
public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre
soţi, copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare
acelora dintre soţi, părinţii), precum și persoane ca asociaţi apropiaţi ai ai persoanelor expuse public
(persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice sau ai unei entităţi ori ai
unei construcţii juridice împreună cu oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice altă
relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană, persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai
unei persoane juridice, ai unei entităţi ori ai unei construcţii juridice, cunoscute ca fiind înfiinţate în
beneficiul de facto al uneia dintre persoanele expuse public);
Persoană împuternicită pentru serviciile de plata prin PSP Tert – persoană mandatată în mod
expres de către Titularul de cont să exprime consimțământul în vederea accesării Serviciului de
informare cu privire la conturi, respectiv a Seviciului de confirmare a disponbilității fondurilor;
Phishing – fraudarea informaţiilor bancare ce apare, de obicei, ca un presupus mesaj transmis de
Bancă, dar care provine, de fapt, de la hackeri şi prin care îi este solicitat Clientului să acceseze anumite
site-uri, fiindu-i astfel, prin respectiva accesare, capturate informaţiile sale bancare;
PIN (Personal Identification Number) – este un cod numeric format din 4 (patru) cifre, cu caracter
confidenţial, utilizat ca şi legătura între Token şi utilizatorul acestuia; Deţinătorul îşi setează codul PIN
pentru dispozitivul Token la achiziţionarea serviciului; codul PIN este personalizat de utilizator; utilizarea
dispozitivului Token este permisă doar ulterior introducerii codului PIN corect; codul PIN reprezintă şi
codul de identificare cu caracter strict confidenţial atribuit de către Bancă fiecărui Deţinător de Card
pentru a fi utilizat în operaţiunile cu Cardul atât în mediu real cât şi virtual;
PIN Card (personal Identification Number) - reprezintă codul de identificare cu caracter strict
confidenţial atribuit de către Bancă fiecărui Deţinător de card pentru a fi utilizat în operaţiunile cu cardul
atât în mediu real cât și virtual;
Plătitor (Client) – titular al unui cont curent, care solicită realizarea unei operaţiuni de plată din
respectivul cont;
POS – terminal utilizat pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare al comerciantului
acceptant şi care permite preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informații privind plata cu
cardul la punctele de vânzare ale comerciantului acceptant;
Prestatorii de servicii de plată terți (PSP) - Prestatorii de servicii de plată terți (PSP), altii decat Banca
Intesa Sanpaolo, sunt entități ce sunt autorizate de către o autoritate competentă dintr-un stat membru
al Uniunii Europene sau din România, să acceseze date și conturi în numele clienților ca să presteze
Servicii de plată, fără a opera ele insele aceste conturi. Lista actualizată a PSP autorizați o regăsiti online: https://euclid.eba.europa.eu/register/. PSP terti furnizeaza servicii de informare cu privire la
conturile de plati, initiere de plati sau de confirmare cu privire la disponibilitatea fondurilor referitoare la
un cont de plati;
Prestator de servicii de initiere platii (PSIP) - prestator de servicii de plata care desfasoara servicii
de initiere a platii;
Prestator de servicii de informare cu privire la conturi (PSIC) - un prestator de servicii de plata care
defasoara servicii de informare cu privire la conturi;
Prestator de servicii de plată de confirmare de fonduri (PSCF) - un prestator de servicii de plată
emitent de instrumente de plată bazate pe card, care permite efectuarea de plăți dintr-un cont de plată
accesibil online, pentru care Banca confirmă sau nu disponibilul necesar pentru plată;
Prima facie – la prima vedere;
Produs de economisire – produs specific pus la dispoziţia Clientului de către Bancă în scop de
economisire;
Reprezentant legal – persoană fizică/juridică cu drept de reprezentare legală a Clientului/titularului de
cont;
Schema de plata – organizaţiile Internaţionale de sevicii financiare Visa si/sau Mastercard sub sigla
carora Banca emite carduri;
Secure Code – parolă generată de către Tokenul 3D Secure, ca urmare a citirii cipului cardului și a
introducerii Challenge Code și a codului PIN. Secure Code-ul generat este valabil per tranzacție și
acceptat pentru finalizarea ei, timpul de valabilitate este nelimitat, însă odată folosit pentru a finaliza o
tranzacţie, codul devine inutil și nu mai poate fi folosit în cadrul altei tranzacţii;
Sediul Băncii – sediul central al Băncii, precum şi toate punctele de lucru/sediile unităţilor teritoriale ale
Băncii de pe teritoriul României;
Semnatură Digitală – modalitatea de autorizare a operațiunilor de plată prin intermediului dispozitivului
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Token I-B@nk, respectiv Token 3D Secure/Card mToken;
Semnătura electronică calificată - reprezinta o semnătură electronică avansată care este creată de
un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat
pentru semnăturile electronice, valabil (nerevocat/nesuspendat) la momentul semnarii. Potrivit
dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie
2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata
interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, semnatura electronica calificata are aceleasi efecte
juridice ca si semnatura olografa;
SEPA (Single Euro Payments Area) – este zona în care cetățenii, companiile și alți participanți la
activitatea economică pot iniția și primi plăți în euro în țările cuprinse în această zonă, atât în interiorul
țărilor cât și între țări, în aceleași condiții de bază, cu aceleași drepturi și obligații, indiferent de locul în
care se află aceștia. Zona SEPA cuprinde statele membre ale Spaţiului Economic European (SEE1),
Elveţia, San Marino și Principatul Monaco;
Serviciul de confirmare a disponbilitatii fondurilor – serviciul online prin care se furnizeaza informatii
privind disponibilitatea fondurilor contului de plati accesibil online al platitorului;
Serviciul de initiere a platii - serviciul de initiere a unui ordin de plata la cererea utilizatorului serviciilor
de plata cu privire la un cont de plati detinut la un alt prestator de servicii de plata;
Serviciul de informare cu privire la conturi - serviciul online prin care se care furnizeaza informatii
consolidate in legatura cu unul sau mai multe conturi de plati detinute de utilizatorul serviciilor de plata
la alt prestator de servicii de plata sau la mai multi prestatori de servicii de plata;
Specimen de semnatură – reprezintă semnatura olografă a Clientului înscrisă pe documentele utilizate
în relaţia cu Banca şi păstrate în evidenţele acesteia;
Stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi orice stat aparţinând Spaţiului
Economic European;
Suport durabil – orice instrument/modalitate care permite Clientului să stocheze informaţii adresate
personal acestuia, într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare, pentru o perioadă de timp adecvată
scopurilor informaţiilor respective şi care permite reproducerea identică a informaţiilor stocate (e-mail,
adresă, scrisoare, accesare informaţii puse la dispoziţie prin serviciul Internet Banking);
SWIFT (Society for the Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – reprezintă organizaţia
care efectuează transferuri electronice de fonduri între bănci; SWIFT operează prin cele două centre
operaţionale din Europa şi Statele Unite ale Americii, unde sunt stocate temporar toate datele cu
caracter personal privind tranzacţiile financiare executate;
Tehnologia contactless – tehnologia care permite efectuarea de plăți rapide, de mică valoare, prin
simpla apropiere a cardului cu funcționalitate contactless de terminalul respectiv şi introducerea codului
PIN şi/ sau semnarea chitanței dacă este cazul;
Termen maxim de execuţie – termenul maxim, începând cu momentul primirii ordinului de plată iniţiat
de Client, moment până la care suma operaţiunii de plată este creditată în contul prestatorului de servicii
de plată al beneficiarului plăţii;
Terminal – dispozitiv electronic sau mecanic, prin intermediul căruia Deținătorul de card efectuează
tranzacții cu cardul de debit sau credit emis de Bancă, cu sau fără utilizarea PIN-ului şi/ sau a
funcționalității contactless (de ex. ATM, POS, Multifunctional, etc);
Token 3D Secure – dispozitiv securizat de autentificare şi autorizare stricta a tranzacțiilor cu cardul
efectuate pe internet cu ajutorul Secure Code;
Token I-B@nk – dispozitiv securizat de tip Hard Token sau Mobile Token (aplicația ”mToken”), ce
permite utilizatorului să se autentifice si sa autorizeze plati in aplicaţia I-B@nk, inclusiv cele prin PSP
terț. Autentificarea în aplicația mToken se realizează prin PIN sau prin utilizarea tehnologiei de
autentificare biometrică disponibilă pe dispozitivele mobile. Utilizarea dispozitivului se face in
conformitate cu „I-B@nk Manual de utilizare”;
Transfer periodic bancar – modalitate de plată prin care Banca execută, în mod automat, transferuri
către un beneficiar indicat de Client, în numele şi pe seama Clientului, din contul curent indicat de către
Client, la datele şi în sumele fixate în prealabil de Client;
Tranzacție efectuată cu cardul – operațiune efectuată prin prezentarea cardului sau a datelor înscrise
pe cardul emis de Bancă, în scopul obținerii de numerar, plății pentru bunuri sau servicii, transfer de
fonduri, obținerii de informații despre cont, schimbării PIN-ului, deblocării cardului, etc;
Tranzacție domestică (națională efectuată cu cardul) - tranzacția efectuată cu cardul la un
comerciant sau la un ATM din România având o Bancă acceptatoare din România
Tranzacție internațională efectuată cu cardul - tranzacția efectuată cu cardul într-o monedă diferită
de Lei la un comerciant sau la un ATM de pe teritoriul altei țări având o Bancă acceptatoare din afara
României care trimite tranzacția spre autorizare şi decontare prin circuit internațional, utilizând o
1

SEE (European Economic Area- Spatiul Economic European) cuprinde statele UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein
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monedă de decontare diferită de Lei;
Tranzactie internaţională efectuată cu cardul in moneda Lei - tranzacția efectuată cu cardul în Lei
la un comerciant sau la un ATM din România sau din afara României, având o Bancă acceptatoare din
afara României care trimite tranzacția spre decontare prin circuit internațional utilizând o monedă de
decontare diferită de Lei;
Tranzacție online efectuată cu cardul– tranzacție efectuată cu cardul emis de Bancă la comercianți
care pot transmite tranzacțiile spre autorizare în timp real către Bancă, blocându-se astfel
contravaloarea tranzacției pe contul curent sau linia de credit atașată cardului până la decontarea
tranzacției;
Tranzacție offline efectuata cu cardul– tranzacție efectuată cu cardul emis de Bancă la comercianți
care nu transmit tranzacția spre autorizare, tranzacția fiind trimisă direct în decontare;
Utilizator al serviciilor de plată – Clientul sau persoana împuternicită de către Client care folosește un
serviciu de plată oferit de către Bancă, în calitate de plătitor și/sau de beneficiar al plăţii;
Utilizator/Utilizator al serviciului I-B@nk – Clientul sau persoana împuternicită de către Client pentru
a opera prin serviciul Internet Banking în numele său și care în mod obligatoriu trebuie să fie și persoana
autorizată pe conturile Clientului;
Zi bancară – acea parte a unei zile pe parcursul căreia o instituţie recepţionează, acceptă sau refuză
executarea ordinelor de plată, a modificărilor şi revocărilor acestora;
Zi lucrătoare - zi în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului plăţii implicat
în executarea unei operaţiuni de plată desfăşoară activitatea ce-i permite executarea operaţiunilor de
plată;
Termenii „în relaţii speciale”, „grup” și „un singur debitor” au semnificaţia și înţelesul dat de
prevederile legii privind instituţiile de credit și adecvarea capitalului și de reglementările Băncii Naţionale
a României privitoare la expunerile mari ale instituţiilor de credit.
3. CONFIDENTIALITATE. SECRETUL BANCAR.
3.1. Banca va trata informaţiile privind Clientul şi/sau afacerile sale bancare ca secrete şi confidenţiale,
respectând obligaţiile de confidenţialitate impuse de legislaţia în vigoare privind secretul bancar.
3.2. Banca va dezvălui/comunica terţilor informaţii privind Clientul şi/sau afacerile sale bancare doar dacă
Clientul a consimţit în prealabil în acest sens sau dacă este obligată conform prevederilor legale în
vigoare.
3.3. La solicitarea Băncii, în vederea iniţierii şi derulării relaţiei de afaceri, Clientul se obligă să pună la
dispoziţia acesteia, orice fel de documente, informaţii sau lămuriri considerate de Bancă necesare, pe
suportul solicitat de Bancă.
3.4. Banca va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării confidenţialităţii şi secretului bancar privind
faptele, datele, informaţiile şi tranzacţiile clienţilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi cu
practică internaţională în domeniu.
4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“Regulamentul”), conţine o serie de reguli
care vizează asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanelor fizice cu scopul de a creşte nivelul de protecţie a datelor personale.
Prezentele CGA cuprind detalii referitoare la aceste cerinţe ale regulamentului şi modalitatea în care
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. prelucrează datele cu caracter personal.
4.1. Identitatea şi datele de contact ale operatorului de date
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. cu sediul social în Municipiul București, Șoseaua
Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, Sector 1, Cod postal
011141, în calitatea sa de Operator de date (denumita în continuare “Banca”) prelucrează datele cu
caracter personal (“date personale”) obținute direct sau indirect de la dumneavoastră, inclusiv datele
personale ale terților pe care le-ați furnizat în cadrul relațiilor contractuale existente cu Banca, în
scopurile indicate în Sectiunea 4.3. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate de către Bancă sunt
denumite în continuare „persoane vizate”.
4.2. Datele de contact ale ofiţerului responsabile pentru protecţia datelor cu caracter personal
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (DPO) în
conformitate cu cerintele Regulamentului. În cazul în care doriti informații privind prelucrarea datelor
dumneavoastră personale și/sau exercitarea drepturilor prevăzute de Regulament, astfel cum sunt
enumerate în Secțiunea 4.8, vă rugăm să adresați o solicitare fie prin e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro
fie prin postă la adresa din București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House,
Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, Sector 1, Cod postal 011141.
Condiţii Generale de Afaceri ale Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A. – Persoane Juridice Pagina 9 din 59

4.3. Categorii de date cu caracter personal, scopurile şi temeiul juridic al prelucrării
4.3.1.

Categorii de date cu caracter personal

În funcție de scopul procesării, datele cu caracter personal procesate de Bancă se referă la:
4.3.1.1. date cu caracter personal având funcție de identificare (nume, prenume), date din
conținutul actelor de identitate, al paşaportului, documentelor de rezidență fiscală
furnizate Băncii, cetățenie, data, locul şi țara naşterii, țara de rezidență, semnătura,
precum şi alte informații pe care le mentionați în formularele bancare/ contractele
încheiate cu Banca;
4.3.1.2. date de contact (adresa de domiciliu/reşedinţa/corespondenţă, adrese electronice
şinr. de telefon mobil)
4.3.1.3. datele din actele de stare civilă, situația familială, profesia, ocupația, locul de muncă/
numele angajatorului, natura activității proprii, funcția publică deținută, expunerea publică
(dacă este cazul)
4.3.1.4. situația economică şi financiară (venituri, date privind tranzacțiile, istoric tranzacțional,
relația cu alte bănci);
4.3.1.5. informații privind garantarea obligațiilor dumneavoastră contractuale față de Bancă
(inclusiv identitatea şi datele personale ale garantului, în masura necesară încheierii şi
executării contractului de garanție) sau privind garantarea obligațiilor unui alt client al
Băncii (garanție reală mobiliară, drept de ipotecă, garanție personală sau alte mijloace
de garantare permise de lege);
4.3.1.6. date necesare pentru stabilirea credibilității dumneavoastră, a posibilității de achitare
a creditelor, a capacității de plată, a comportamentului de plată, a proprietăților pe care
le aveţi, precum şi situația litigiilor;
4.3.1.7. informațiile legate de angajamentele înregistrate în conturi bilanțiere şi extrabilanțiere
(produse de tip credit, similar sau de asigurari);

4.3.1.8.

informații privind îndeplinirea sau neîndeplinirea angajamentelor față de Bancă;

4.3.1.9. informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, date referitoare
la acuzații şi condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălarea de bani şi
finanțarea actelor de terorism;
4.3.1.10. informații rezultate în urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice;
4.3.1.11. informații rezultate în urma înregistrării video în cazul în care vizitați una dintre locațiile
noastre (unități teritoriale sau sediu central) sau utilizați un ATM al băncii;
4.3.1.12. date obținute din instrucțiunile de plată, date provenite din instalarea și utilizarea
aplicațiilor Băncii sau categorii speciale de date cu caracter personal
În ceea ce priveşte prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (care dezvăluie
originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau
apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică
a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea
sexuală ale unei persoane fizice) necesare pentru a furniza servicii şi produse specifice, cum ar fi
acordarea unor împrumuturi asigurate prin poliţe de asigurare, stipularea poliţelor de asigurare şi
prestarea serviciilor de asistenţă socială, este necesar consimţămantul explicit, fără a aduce atingere
cazurilor specifice prevăzute de regulament care permit prelucrarea categoriilor speciale de date cu
caracter personal, fără consimţământul explicit.
4.3.2.

Modalități de prelucrare a datelor

Prelucrarea datelor se referă la orice tipuri de proceduri, activităţi/operaţiuni şi evidențe ce pot fi
generate în cadrul Băncii sau de către furnizori din țară sau străinatate împuterniciți de către Bancă,
precum colectare, stocare, arhivare, consultare, înregistrare, organizare, modificare, ştergere,
transmitere, combinare, restricționare, distrugere etc.
4.3.3.

Obţinerea datelor personale

Banca obține datele personale direct de la persoanele vizate (client, împuternicit, reprezentant legal etc.
la momentul completării documentelor sau formularelor solicitate sau utilizarii serviciilor Băncii (ex:
Internet Banking, Call Center), prin consultarea unor surse externe (ex: pentru îndeplinirea unor obligații
legale, pentru evaluarea gradului de îndatorare a clienților) precum baze de date ale autorităților/
instituțiilor publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile pe internet sau
furnizate de terți autorizați, sau de la clienții băncii în cadrul unor contracte specifice pentru produse/
servicii bancare (ex: date ale garanților, persoane de contact etc.)
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4.3.4.

Scopurile şi temeiul juridic al prelucrării

Datele personale obtinute de Banca sunt prelucrate ca parte a activitatii sale, in urmatoarele scopuri:
4.3.4.1.

Furnizarea de servicii şi executarea contractelor

Punerea la dispoziție a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru a vă furniza
serviciile solicitate (servicii bancare sau de asigurare) și pentru executarea contractelor (inclusiv
demersurile efectuate înainte de a încheia un contract), refuzul de a furniza aceste date cu
caracter personal poate conduce la imposibilitatea utilizării serviciilor sau încheierii contractelor.
Identificarea, contactarea şi furnizare de asistență
4.3.4.2. Identificarea, contactarea şi furnizare de asistenţă
Datele personale sunt verificate în scop de identificare atunci când Clientul solicită informații
privind produsele şi serviciile de care beneficiază sau în legatură cu contractele încheiate cu
Banca. Banca poate contacta Clientul prin diverse canale de comunicare cu scopul de a-l informa
despre modalitatea de derulare a contractelor încheiate cu Banca sau cu privire la neîndeplinirea
unor obligații față de bancă. De asemenea, poate folosi datele Clientului dacă acesta are nevoie
de suport în relația cu Banca pentru diverse solicitări pe care le adresează Băncii (ex: semnalarea
unor probleme de funcționare ale produselor, pierdere card, reclamații etc.).
4.3.4.3. Respectarea prevederilor legislației naționale și UE
Prelucrarea este obligatorie, de exemplu, atunci când este impusă de reglementările din domeniul
prevenirii şi combaterii spălarii banilor, de impozitare, de combatere a corupției, de prevenire a
fraudei în serviciile de plată sau de îndeplinire a instrucțiunilor sau solicitărilor autorității de
supraveghere și control (cum ar fi monitorizarea riscurilor operaționale şi de credit la nivel de grup
bancar).
4.3.4.4.

Marketing direct sau indirect şi crearea de profiluri

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru a desfăşura activităţi de promovare şi
vânzare de produse şi servicii ale Băncii sau ale companiilor din Grupul Intesa Sanpaolo, pentru
a efectua sondaje de piaţă şi de satisfacţie a clienţilor sau pentru a evalua şi a previziona aspecte
care privesc, printre altele, interesele, preferinţele, alegerile şi obiceiurile consumatorilor, în
scopul de a vă oferi produse şi servicii tot mai specifice şi mai potrivite, folosind, telefon, Internet,
SMS, MMS şi alte sisteme de comunicaţii, este opţională şi este necesar consimţământul
dumneavoastră
4.3.5.

Monitorizarea video și înregistrarea convorbirilor telefonice

Banca poate înregistra și păstra convorbirile telefonice, cu scopul de a proba ulterior informațiile
furnizate clienților, pentru a le utiliza ca probe în instanţă în cazul unui litigiu sau pentru
îmbunătatirea calitații serviciilor puse la dispoziția clienților. Banca asigură monitorizarea video a
spaţiilor sediilor centrale și ale unitaților băncii, cu scopul asigurării spațiilor, bunurilor și
persoanelor, și marchează în mod corespunzator locatiile unde există camere video (ex: intrarea
in sediile băncii, căile de acces din interiorul sediilor, locațiile bancomateloretc.).
4.3.6. Interesul legitim al Operatorului de Date cu Caracter Personal
Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară in scopul realizării unui interes legitim
al Băncii, spre exemplu pentru prevenirea fraudelor, menținerea de baze de date interne pentru a
putea fi utilizate de către departamentele și structurile Băncii pentru verificari cerute de legislație
generare de rapoarte cu privire la activitățile operaționale ale Băncii, colectare debite și /sau
recuperare creanțe și activităti conexe, arhivarea documentelor și informațiilor care vă privesc,
soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor solicitari din partea autoritătilor, monitorizarea
activitații clienților conform cerințelor legislative, raportarea de informații către autorități, obținerea
unor imagini sau filmari video prin folosirea sistemelor de supraveghere video în scop de securitate,
proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau noi și a
serviciilor IT, organizarea de concursuri si promotii etc sau orice alte prelucrări necesare scopurilor
ce vizează alte interese legitime.
4.4. Obligația de furnizare a datelor personale
Datele personale sunt furnizate către Bancă de către client sau persoane autorizate la solicitarea
produselor/serviciilor furnizate de Bancă in cadrul documentelor specifice, iar cu privire la acestea,
refuzul pentru prelucrarea datelor, exprimat la inițierea relatiilor de afaceri, va determina imposibilitatea
Băncii de a da curs solicitarilor pentru astfel de produse sau servicii. De asemenea, ulterior incheierii
unor contracte cu Banca, furnizarea periodică de date actualizate este necesară pentru derularea
acestora și a îndeplinirii obligațiilor legale și intereselor legitime ale Băncii.
4.5. Categorii de destinatari cărora le pot fi comunicate datele personale
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Pentru atingerea scopurilor indicate mai sus, este posibil ca Banca să comunice datele personale ale
Clientului următoarelor categorii de destinatari:
4.5.1. Companii din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo inclusiv compania C care administreaza sistemul
IT, unele servicii administrative, legale și financiare.
4.5.2. Terțe părti (companii, consultanți etc.) care procesează datele personale ale Clientului in cadrul
unor contracte cu
Banca și care se referă la activitati precum:
- servicii bancare, financiare și de asigurări, sisteme de plați
- înregistrarea riscurilor financiare în scopul prevenirii și controlului riscului de insolvabilitate
- recuperarea creditelor și activitățile conexe
- furnizarea și gestionarea procedurilor și a sistemelor informatice
- securitate și servicii de management pentru sisteme de monitorizare video
- servicii de evaluare imobiliară
- activități de audit și consultanță în general
- gestionarea comunicării cu clienții, precum și stocarea datelor și a documentelor, fie pe suport
de hârtie, fie pe suport electronic
- înregistrarea calității serviciilor, cercetarea pieței, informarea și promovarea comercială a
produselor și / sau serviciilor
4.5.3. Autorităti (de ex. judiciare, administrative etc.) și sisteme publice de informatii înființate la nivelul
administrațiilor/ autoritaților publice, de exemplu Centrala Riscului de Credit - CRC, Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - ANPC, Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor - ONPCSB, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF, Autoritatea de
Supraveghere Financiara - ASF etc.
Companiile Grupului Intesa Sanpaolo și terțele părti ale căror date personale ale Clientului pot fi
dezvăluite, acționeaza in calitate de: (i) Operator de date, respectiv organism care stabilește
scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; (ii) Împuternicit al Băncii,
respectiv organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele acesteia; (iii) Operatori
asociați, care stabilesc împreună cu Banca scopurile și mijloacele de prelucrare.
4.6. Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale în afara Uniunii
Europene
Datele cu caracter personalpot fi prelucrate atât în interiorul cât şi în exteriorul Spaţiului Economic
European (SEE) numai sub rezerva restricţiilor contractuale privind confidenţialitatea şi securitatea, în
conformitate cu legile şi regulamentele aplicabile privind protecţia datelor. Banca se va asigura că
transferul, după caz, al datelor cu caracter personal în afara SEE primeşte un nivel adecvat de protecţie,
aşa cum o face în SEE (cum ar fi clauzele contractuale standard pentru transferurile de date cu caracter
personal către alte companii). Banca nu va dezvălui datele cu caracter personal părţilor care nu sunt
autorizate să le proceseze.
4.7. Perioada de pastrare a datelor personale
Datele dvs. personale sunt procesate folosind instrumente manuale, electronice şi automate şi într-un
mod care să le asigure securitatea şi confidenţialitatea.
Datele dumneavoastră. personale sunt păstrate, pentru o perioadă care nu depaşeşte perioada
necesară pentru atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate, respectiv pe toată perioada relației
generate de contractul de credit, până la expirarea termenelor de prescripție legală și/sau a termenelor
de arhivare cu respectarea principiului limitării duratei de păstrare, fără a aduce atingere condiţiilor de
păstrare impuse de lege. Astfel, datele dumneavoastra personale sunt păstrate pentru o perioada de
10 ani de la data încetării relaţiei contractuale sau pentru o perioadă de 6 luni în cazul în care între
dumneavoastră și Bancă nu se încheie o relație contractuală (cu excepţia cazului în care este necesară
sau prevazută de lege o perioadă mai lungă de păstrare).
4.8. Drepturile persoanei vizate
În calitatea dumneavoastră de persoană vizată aveţi următoarele drepturi: 1) dreptul de acces:
posibilitatea de a întreba dacă şi care sunt datele cu caracter personal pe care le deţinem despre
dumneavoastră,acces la acestea şi la informaţii precum: scopurile şi durata prelucrării, sursa datelor,
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să
le fie divulgate etc.; 2) dreptul la rectificare: posibilitatea de a solicita actualizarea, completarea sau
corectarea datelor referitoare la dumneavoastră, astfel încât acestea să fie întotdeauna exacte; 3)
dreptul la ştergere (“dreptul de a fi uitat”): posibilitatea de a solicita ştergerea datelor dumneavoastră
dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Vă informăm că Banca nu vă poate şterge datele personale dacă
prelucrarea acestora este necesară, de exemplu, pentru a respecta o obligaţie legală, pentru motive de
interes public, pentru a formula sau exercita o acţiune în instanţa; 4) dreptul la restricţionarea
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prelucrării: posibilitatea de a obţine din partea Băncii restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră
cu caracter personal, în anumite situaţii, cum ar fi de exemplu dacă datele deţinute de Bancă nu sunt
conforme cu realitatea; 5) dreptul la portabilitatea datelor: în cazul în care prelucrarea datelor
dumneavoastră personale este bazată pe consimţământ sau este necesară pentru desfăşurarea unui
contract sau în cadrul demersurilor făcute pentru încheierea unuia, şi prelucrarea se realizează prin
mijloace automate, puteţi: solicita să primiţi datele dumneavoastră cu personal furnizate într-un format
structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat; transmite aceste date altui operator, fara
obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. De asemenea,
aveţi dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de Bancă direct către un
alt operator de date indicat de dumneavoastră, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de
vedere tehnic pentru Bancă. În acest caz, veţi pune la dispoziţia Băncii detaliile exacte ale noului
operator de date către care intentionaţi transmiterea acestora şi veţi furniza Băncii o autorizare scrisă
în acest sens; 6) dreptul la opoziţie: în orice moment, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal dacă prelucrarea se realizează în scopul executării unei sarcini
îndeplinite în interes public sau este necesară în scopul interesului legitim al Băncii (inclusiv crearea
de profiluri). În cazul în care veţi decide exercitarea acestui drept, Banca nu va mai prelucra datele cu
caracter personal, cu excepţia cazului în care demonstrează că are motive legitime şi imperioase sau
obligatii legale care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor
persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţa; 7)
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Regulamentul acordă
persoanei vizate dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată
a datelor personale, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte juridice care privesc persoana
vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepţia cazului în care decizia
menţionată mai sus: a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana
vizată şi Bancă; b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Băncii; c) are la
bază consimţământul explicit al persoanei vizate. În cazurile menţionate la literele (a) si (c), Banca pune
în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale
persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de aşi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia. n acest sens, persoana vizată trebuie să transmită
Băncii o cerere prin care solicită intervenţia unui angajat al Băncii, işi exprimă punctul de vedere şi
contestă decizia, la datele de contact menionate în prezenta Informare; 8) Dreptul de a depune o
plângere către autoritatea de supraveghere competentă pentru protecţia datelor: făr a aduce
atingere dreptului de a face apel la orice alta instanţa administrativă sau jurisdicţională, în cazul în care
consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră personale are loc cu încălcarea Regulamentului
şi/sau a reglementărilor aplicabile, puteţi depune o plângere la Autoritatea Naţională pentru
Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (site oficial: www.dataprotection.ro).
Vă puteţi exercita în orice moment aceste drepturi prin trimiterea unei cereri sau puteţi adresa orice
întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa de e-mail
dpo@intesasanpaolo.ro, prin poştă la sediul B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A. din Bucureşti,
Şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, etaj 6, Sector 1,
Cod postal 011141, sau direct în oricare din unităţile teritoriale ale Băncii.
Banca va gestiona şi va răspunde solicitărilor dumneavoastră în legătură cu exercitarea drepturilor
menţionate mai sus în mod gratuit şi în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, fiind însă îndreptăţită
să perceapă o taxaă în situaţia în care solicitările dumneavoastră sunt considerate excesive sau
nefondate sau poate să refuze să dea curs solicitărilor de acest gen.
Banca are obligaţia de a furniza informaţii privind acţiunile întreprinse ca urmare a exercitarii drepturilor
menţionate mai sus, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii.
În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi
cu două luni. În acest caz, Banca are obligaţia de a informa persoana vizată cu privire la o astfel de
prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.
Prezenta informare se actualizează periodic putând fi consultată oricând pe site-ul oficial al Băncii
https://www.intesasanpaolobank.ro/, secţiunea Protecţia datelor.
5. SERVICIILE OFERITE DE BANCĂ
5.1. Obiectul prezentelor CGA îl constituie:
5.1.1.

reglementarea condiţiilor acordării de către Bancă a produselor şi/sau serviciilor solicitate de
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Client conform formularelor/documentelor/contractelor specifice aferente puse la dispoziţia
acestuia de către Bancă sau prin intermediul serviciului I-B@nk, parte integrantă a prezentelor
CGA, precum şi
5.1.2.

reglementarea condiţiilor de utilizare a acestor produse şi/sau servicii de către Client.

5.2. Banca îşi rezervă dreptul de a refuza deschiderea şi/sau operarea produselor şi serviciilor bancare
disponibile şi de a selecta acordarea anumitor produse şi/sau servicii, indiferent de ce alte produse mai
sunt sau au fost deţinute de solicitant, fără a fi obligată să dea explicaţii acestuia asupra motivelor ce
au determinat refuzul deschiderii sau operării produsului/serviciului.
6. CONTUL CURENT
6.1. În vederea menţinerii relaţiei de afaceri dintre Bancă şi Client, acesta din urmă trebuie să beneficieze
de cel puţin un produs oferit de Bancă. Existenţa unui cont bancar curent deschis la Bancă poate fi una
din condiţiile necesare şi obligatorii în vederea deschiderii de către Bancă a altor tipuri de conturi,
produse şi/sau servicii pentru Client, mai puţin situaţiile în care legislaţia în vigoare prevede altfel.
6.2. În vederea deschiderii unui cont curent de către Bancă, Clientul completează şi depune la sediul Băncii
cererea standard de deschidere cont curent, precum şi alte documente solicitate de Bancă în funcţie de
tipologia solicitantului (documente de identificare ale Clientului şi/sau persoanei autorizate, specimene
de semnătură ale acestora, etc.). Toate documentele solicitate de Bancă vor fi prezentate în original şi
vor fi depuse în copie odată cu cererea de deschidere cont curent.
6.3. Clientul, în calitate de titular al contului curent, este îndreptăţit să dispună de cont fără limite, cu
respectarea celor stipulate prin prezentele CGA, a celor din celelalte formulare/documente/contracte
încheiate cu Banca şi a dispoziţiilor legale în vigoare.
6.4. Titularul unui cont curent poate autoriza una sau mai multe persoane să opereze pe contul său curent,
persoane care pot dispune atât de fondurile din contul curent deschis, cât şi din orice alte conturi legate
de acesta, deschise pe numele Clientului. Persoanele autorizate au dreptul de a efectua orice tranzacţii
pe conturi, inclusiv deschiderea şi/sau lichidarea de depozite şi/sau alte produse de economisire, cu
excepţia situatiei în care Titularul contului dispune expres altfel.
6.5. Persoanele autorizate/împuternicite să opereze pe un cont curent nu au dreptul de a efectua modificări
în ceea ce priveşte autorizările de a opera pe acel cont curent sau pe orice cont legat de acesta ori să
închidă/lichideze contul în cauză.
6.6. Pentru ca o persoană să poată fi desemnată “persoană autorizată” să opereze pe un cont curent este
necesară prezentarea la Bancă a acesteia în vederea identificării de către reprezentanţii Băncii şi
depunerii specimenului de semnătură, dat în prezenţa unui funcţionar al Băncii sau în faţa unui notar,
conform legislaţiei în vigoare. Specimenele de semnătură sunt considerate valide (autorizarea este
considerată valabilă) până la revocarea lor efectuată în scris de către Titularul contului, revocare
acceptată de Bancă, chiar şi în situaţiile în care asemenea modificări de autorizare au fost făcute publice
conform legislaţiei în vigoare. În situaţia efectuării tranzacţiilor electronice sau a altor tipuri de tranzacţii
ce nu implică prezenţa fizică a Clientului sau a persoanelor autorizate de acesta, Banca poate accepta
semnăturile electronice, inclusiv identificările de tipul cod PIN sau parola, în condiţiile expres prevăzute
în contractul cadru încheiat cu Banca. Clientul şi persoana autorizată sunt răspunzătoare pentru
operaţiunile efectuate prin mijloacele electronice puse la dispoziţie de Bancă, aceştia fiind obligaţi să
utilizeze elementele personale de identificare aferente (cod PIN, parolă etc.) în condiţii de siguranţă.
Orice dovadă sau reproducere de către Bancă a declaraţiilor sau informaţiilor transmise de Client prin
mijloace electronice va constitui dovada deplină în relaţiile dintre Client, persoana autorizată şi Bancă,
cu excepţia cazului în care se dovedeşte contrariul prin mijloace de probă admise de lege.
6.7. Toate operaţiunile efectuate prin conturile curente (in afara celor efectuate cu cardul) se efectuează
exclusiv în moneda contului respectiv, Clientul deţinând un cont curent în valuta tranzacţiei; orice schimb
valutar se efectuează în afara operaţiunilor de depunere/ridicare numerar ori transfer credit; în situaţia
în care Clientul primeşte o încasare în altă valută decât valuta conturilor de plăţi deţinute la Bancă,
Banca este autorizată în mod expres de Client să deschidă pe numele acestuia un cont curent aferent
în valuta sumei de încasat, precum şi să crediteze contul curent aferent valutei din instrucţiunea de
încasare.
6.8. Prin intermediul serviciului Internet Banking, Clientul îşi poate deschide conturi curente în altă valută
decât cea în care are deja deschis un cont/conturi, noul cont se va deschide doar la unitatea teritorială
a Băncii la care are deja deschis un cont/conturi. Solicitarea Clientului efectuată prin serviciul l -B@nk
va fi implementată în următoarea zi lucrătoare datei solicitării, cu respectarea cut-off times prevazute în
cuprinsul LCS, doar în situaţia în care Clientul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea contului. În
situaţia în care solicitarea Clientului nu a fost procesată, Clientul va fi informat prin mesageria Aplicatiei
Internet Banking.
6.9. Banca poate efectua operatiuni de debitare pe contul curent al Clientului, fără a fi necesar acordul
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acestuia sau o altă formalitate prealabilă în următoarele situaţii:
6.9.1. stingerea datoriilor/plăţilor Clientului faţă de Bancă ajunse la scadenţă sau a oricăror alte
angajamente asumate de Client prin contracte sau convenţii faţă de Bancă;
6.9.2.

derularea operaţiunilor de creditare de tip revolving;

6.9.3. operarea plăţilor dispuse pe bază de hotărâre judecătorească executorie şi rămasă definitivă
sau orice alt titlu executoriu prevăzut de legislaţia în vigoare;
6.9.4. în situaţiile în care Clientul nu a achitat la scadenţă credite, dobânzi, comisioane şi/sau alte
obligaţii către Bancă, dar are disponibilităţi exprimate în altă valută decât cea în care este
exprimată creanţa Băncii, în vederea recuperării creanţelor sale, Banca fiind împuternicită expres
de Client în temeiul prezentelor CGA să procedeze în numele său la efectuarea schimbului valutar
al sumelor existente în conturile acestuia la cursul practicat de Bancă în ziua operaţiunii, avand
dreptul sa incaseze aceste sume pana la concurenta creantelor sale;

6.9.5.

compensarea plăţilor efectuate cu cecuri, card;

6.9.6. corectarea greşelilor de înregistrare în sistemul informatic, corecţii care se vor comunica
Clientului prin cuprinderea acestora în extrasul de cont periodic următor datei la care au fost
operate;
6.9.7. plata dobânzilor aferente conturilor; Banca poate efectua corecţii retroactive privind calculul
dobânzii, începând cu ziua în care s-a efectuat înregistrarea eronată;

6.9.8. reţinerea taxelor şi impozitelor datorate de Client în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
6.9.9.

pentru orice alte motive nominalizate în cuprinsul prezentelor CGA.

6.10. decesul asociatului unic al unei entităţi debitoare ori decesul tuturor asociaţilor unei entităţi debitoare,
nu stinge datoria acestuia/acestora faţă de Bancă, aceasta fiind suportată de către succesorii legali ai
acestuia/acestora, în condiţiile legii.
6.11. În situaţia în care Banca este informată în scris, prin prezentarea documentelor doveditoare, despre
decesul/incapacitatea asociatului/asociatilor unui titular de cont, despre decesul/incapacitatea
împuternicitului unei entităţi cu sau fără personalitate juridică sau despre demararea unei proceduri
legale de reorganizare, dizolvare, lichidare sau declararea stării de faliment în cazul unei entităţi juridice,
toate autorizările devin nule, Banca urmând a permite derularea de operaţiuni pe contul curent doar
persoanelor care vor fi în măsură să îşi probeze dreptul de a accesa fondurile Clientului cu un titlu oficial
de dispoziţie, având calitatea de moştenitor, împuternicit, administrator judiciar, lichidator, tutore, curator
etc.
6.12. Banca nu răspunde de eventualele pagube înregistrate de Client ca urmare a acţiunii persoanelor
autorizate de acesta să opereze pe contul său curent în perioada de timp scursă până la informarea
corespunzătoare a Băncii cu privire la situatiile mentionate la articolul 6.11.
6.13. În situaţia în care Banca ia cunoştinţă în orice mod despre apariţia unor divergenţe între
asociaţii/acţionarii/administratorii Clientului urmare cărora se limitează mandatul reprezentanţilor legali
sau mandatul acestora este revocat şi sunt desemnaţi noi reprezentanţi legali fără a fi încă îndeplinite
formalităţile de publicitate şi opozabilitate legale, Banca va avea dreptul de a suspenda executarea
oricărei instrucţiuni (incluzând, fără a se limita la orice instrucţiuni de plată din cont şi orice alte
instrucţiuni în temeiul oricărui contract specific încheiat cu Banca), până la clarificarea situaţiei legale,
în forma şi substanţa satisfăcătoare pentru Bancă şi/sau îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi
opozabilitate. Banca nu poate fi ţinută răspunzătoare de orice pierdere pe care Clientul ar putea-o suferi
ca urmare a apariţiei unei situaţii de acest gen.
6.14. Banca va fi notificată în scris, imediat, de către reprezentantul legal, în situaţia în care acesta pierde
sau i se reduce capacitatea de exerciţiu, iar în situaţia Clientului persoană juridică în cazul în care acesta
se dizolvă/lichidează (insolvenţă).
6.15. Extrasul de cont
6.15.1. Banca va informa Clientul cu privire la executarea tranzacţiilor individuale, mişcarea
fondurilor/disponibilităţilor din/în conturile curente deschise pe numele său prin intermediul unui
extras de cont.
6.15.2. Clientul este obligat să verifice operaţiunile înregistrate în conturile sale şi să restituie Băncii
sumele încasate ce nu i se cuvin, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la începutul lunii.
Orice eventuală obiecţie cu privire la corectitudinea şi/sau conţinutul unui extras de cont periodic,
trebuie făcută de Client în cel mai scurt timp de la momentul constatării problemei.
6.15.3. În situaţia în care Clientul nu a contestat conţinutul confirmărilor, extraselor de cont, notelor sau
altor comunicări ale Băncii, indiferent de modul cum acestea au fost transmise sau puse la
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dispoziţia sa, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Clientul se poate
considera că a putut lua la cunoştinţă în mod rezonabil de acestea, conţinutul acestor documente
va fi considerat ca aprobat de Client. Dacă asemenea documente conţin erori de calcul, Banca va
rectifica aceste nereguli, chiar şi după trecerea perioadei de 14 (paisprezece) zile calendaristice.
6.15.4. În situaţia neprimirii extrasului de cont în termen de 10 (zece) zile de la începutul lunii, pentru
tranzacţiile efectuate în cursul lunii anterioare, Clientul/reprezentantul Clientului autorizat in
vederea solicitarii extrasului de cont are posibilitatea de a se prezenta la unul din sediile unităţilor
teritoriale ale Băncii sau să apeleze Call Center 0800 800 888, în vederea obţinerii extrasului de
cont.
6.16. Ordinul de plată. Momentul primirii
6.16.1. Momentul primirii ordinului de plată reprezintă momentul în care ordinul de plată transmis direct
de către plătitor ori indirect de către sau prin intermediul unui beneficiar al plății, este primit de
către prestatorul de servicii de plată al plătitorului. În situaţia în care Clientul şi Banca convin ca
executarea ordinului de plată să se efectueze într-o anumită zi sau la sfârşitul unei anumite
perioade (aceasta putându-se realiza doar prin ordine de plată programate: transfer periodic
bancar, direct debit, etc. sau plăţi iniţiate prin I-B@nk si prin Prestatori de servicii de plata terti,
având o dată de executare în viitor), momentul primirii este considerat ziua convenită. În situaţia
în care ziua convenită nu este o zi lucrătoare, ordinul de plată se consideră primit în următoarea
zi lucrătoare. În cazul în care Clientul initiaza un ordin de plată a cărui autorizare necesită
semnături multiple, părtile (Banca și Client) convin că momentul primirii pentru executarea ordinului
de plată este considerat momentul în care Clientul a autorizat corespunzator plata cu toate
semnăturile necesare. În acest caz, cursul de schimb valutar standard utilizat de Bancă pentru
evaluarea nivelelor de semnatură va fi cel în vigoare în ziua primei semnături de autorizare, care
se va menține până la momentul primirii spre executare a ordinului de plată. În cazul în care ziua
autorizării corespunzătoare a plătii nu este o zi lucrătoare, ordinul de plată se consideră primit în
urmatoarea zi lucrătoare. Plățile neautorizate corespunzător în termenul indicat în Manualul de
utilizare a serviciului de IB, vor fi refuzate de către Bancă.
6.16.2. Banca stabileşte ore limită (atât pentru operaţiunile în regim normal, cât şi pentru cele în regim
de urgenţă), ore care, odată depăşite, orice ordin de plată primit se consideră primit în următoarea
zi lucrătoare. Aceste ore limită sunt cele prevazute în Lista privind Costurile Standard ale Băncii.
In cazul in care momentul primirii nu este o zi lucratoare pentru prestatorul de servicii de plata al
platitorului, ordinul de plata se considera primit in urmatoarea zi lucratoare.
6.16.3. În situaţia în care Banca refuză executarea unui ordin de plată, refuzul şi, dacă este posibil,
motivele refuzului, precum şi, dacă este cazul, procedura de remediere a oricăror erori de fapt care
au condus la refuz sunt notificate Clientului, dacă acest lucru nu este interzis prin reglementări
naţionale sau internaţionale. Banca va transmite sau va pune la dispoziţie notificarea, în modul
convenit cu Clientul, conform contractului, în cel mai scurt timp posibil.
6.16.4. Banca este îndreptăţită să refuze executarea unui ordin de plată în următoarele situaţii:
6.16.4.1. în momentul procesării de către Bancă a ordinului de plată disponibilităţile din contul
curent aferent nu acoperă suma necesară executării ordinului de plată şi achitării
comisioanelor/spezelor aferente;
6.16.4.2. asupra contului curent al Clientului s-a instituit o procedură legală ori execuţională de
indisponibilizare (ex: sechestru, poprire, executare silită etc.);
6.16.4.3. efectuarea plăţii încalcă reglementările interne ale Băncii ori ale grupului din care
aceasta face parte, legislaţia în vigoare, reglementările naţionale sau internaţionale,
embargo-uri sau interdicţii sau ridică suspiciuni cu privire la încălcarea acestora sau ar
putea conduce la încălcarea obligaţiilor sale contractuale faţă de terţe părţi sau ar putea
cauza prejudicii integrităţii sau reputaţiei sectorului financiar şi/sau Băncii;

6.16.4.4. Banca are suspiciuni cu privire la faptul că plata nu a fost dispusă de persoanele
îndreptăţite;
6.16.4.5. Clientul a încălcat prevederi conţinute în convenţiile/contractele/contractul cadru
încheiate cu Banca;
6.16.4.6. Clientul a emis ordinul de plată într-o valută în care Banca nu execută ordine de plată;
6.16.4.7. prestatorul de servicii al beneficiarului plăţii se află sau este ameninţat de incapacitate
de plată, insolvenţă, faliment sau alte asemenea proceduri;
6.16.4.8. ordinul de plată nu poate fi executat din motive tehnice;
6.16.4.9. în orice alte situaţii în care Banca apreciază că ar putea fi trasă la raspundere sau ar
suferi prejudicii directe/indirecte, materiale/morale, în cazul în care plata ar fi executată;
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6.16.4.10. Banca suspectează Clientul de fraudă sau abuz;
6.16.4.11. Clientul are alte obligaţii scadente faţă de Bancă;
6.16.4.12. orice alte motive considerate întemeiate de Bancă.
6.16.5. În situaţiile în care sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite în prezentele CGA, Banca nu poate
refuza executarea unui ordin de plată autorizat iniţiat de Client, dacă acest lucru nu este interzis
prin reglementări naţionale, internaţionale sau interne.
6.16.6. Un ordin de plată a cărui executare a fost refuzată se consideră că nu a fost primit.
6.17. Executarea ordinelor de plată
6.17.1. În cazul în care un ordin de plată este executat în conformitate cu codul unic de identificare (ex:
codul IBAN), ordinul de plată este considerat executat corect în ceea ce privește beneficiarul plății
specificat prin codul unic de identificare. Banca nu are obligaţia de a efectua o verificare
suplimentară a concordanţei dintre codul unic de identificare indicat şi numele/denumirea
beneficiarului şi/sau orice alte elemente de identificare şi nu raspunde pentru neexecutarea sau
executarea defectuoasă a operaţiunii de plată în conditiile în care ordinul de plată a fost executat
în conformitate cu codul unic de identificare indicat de Clientul plătitor. În situaţia în care Clientul
furnizează informaţii suplimentare faţă de cele impuse de Bancă pentru ca un transfer credit
ordonat de Client să fie corect executat, Banca răspunde doar pentru executarea operaţiunilor de
plată în conformitate cu codul unic de identificare furnizat de Client. Cu toate acestea, Banca îşi
rezervă dreptul de a verifica, dacă consideră necesar, concordanţa între codul unic de identificare
indicat şi numele Clientului beneficiar şi/sau orice alte elemente de identificare, iar în situaţii
întemeiate sau de încălcare a reglementărilor legale în materia prevenirii şi sancţionării spălării
banilor, precum şi a combaterii finanţării actelor de terorism, de a refuza executarea unui ordin de
plată. În această situaţie, refuzul şi, dacă este posibil, motivele refuzului, vor fi notificate
plătitorului/Băncii ordonatoare, dacă acest lucru nu este interzis prin reglementări naţionale sau
internaţionale.
6.17.2. Instrucţiunile de plată date Băncii vor fi executate pe raspunderea Clientului, care va suporta
consecinţele rezultate din neînţelegeri sau erori în toate cazurile în care Banca nu este ţinută
răspunzătoare, conform legii. În cazul transferurilor interbancare în valută, Banca își rezervă
dreptul de a efectua transferurile ordonate de client prin băncile sale de corespondent agreate
și/sau case/sisteme de compensare în funcţie de politica Băncii.
6.17.3. În cazul ordinelor de plată iniţiate, Banca nu are în nici un caz obligaţia de a verifica numele
titularului contului indicat ca beneficiar de către Client în ordinul de plată și nici numărul de cont al
acestuia.

6.17.4. Banca poate să folosească sisteme de comunicaţii, de decontare sau de plăţi sau serviciile unei
terţe părţi pentru executarea operaţiunilor de plată ordonate.
6.17.5. În situaţia în care codul unic de identificare al beneficiarului plăţii, furnizat de Client, este
incorect, Banca nu răspunde pentru neexecutarea sau executarea incorectă a operaţiunii de plată.
În această situaţie, Banca va depune toate eforturile rezonabile pentru a recupera fondurile
implicate în operaţiunea de plată şi poate percepe un comision de revocare/recuperare conform
Listei privind Costurile Standard ale Băncii.

6.17.6. În situaţia în care un ordin de plată este iniţiat de Client, Banca răspunde pentru executarea
corectă a operaţiunii de plată, cu excepţia situaţiei în care Banca poate dovedi Clientului şi, dacă
este cazul, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plăţii, că prestatorul de servicii al
beneficiarului plăţii a primit suma ce face obiectul operaţiunii de plată în termen; în această situaţie,
prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plăţii este ţinut responsabil, în faţa beneficiarului
plăţii, pentru executarea corectă a operaţiunii de plată.
6.17.7. În situaţia în care Banca este responsabilă în calitate de bancă a plătitorului, aceasta va
rambursa plătitorului, fără întârziere, suma ce face obiectul operaţiunii de plată neexecutate sau
incorect executate şi, dacă va fi cazul, va restabili contul de plăţi debitat la starea în care s-ar fi
aflat dacă operaţiunea de plată incorect executată nu ar fi avut loc. În situaţia în care Banca este
responsabilă în calitate de bancă a beneficiarului, aceasta pune imediat la dispoziţia Clientului
suma care face obiectul operaţiunii de plată şi, dacă este cazul, creditează suma corespunzătoare
în contul curent al acestuia.
6.17.8. În situaţia unei operaţiuni de plată neexecutate sau incorect executate, la cererea Clientului,
Banca, în calitate de bancă a plătitorului, va depune eforturi imediate, indiferent de răspunderea
sa, pentru a identifica şi a urmări operaţiunea de plată şi pentru a-l notifica pe Client cu privire la
rezultate.
6.17.9. Clientul va comunica Băncii în scris ordinele de plată ce necesită o procesare preferenţială din
punct de vedere al timpului de executare. Banca nu va fi ţinută răspunzătoare în situaţia în care
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nu primeşte o asemenea solicitare din partea Clientului, exceptând cazurile de culpă gravă
dovedită, ea nefiind ţinută răspunzătoare pentru nicio eventuală pierdere suferită de Client ca şi
consecinţă a executării ordinelor de plată conform reglementărilor legale sau interne în vigoare şi
practicii bancare.
6.17.10. Răspunderea Băncii nu intervine în împrejurări neprevăzute, în afara controlului persoanei
care le invocă şi ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate în pofida tuturor diligenţelor depuse în
acest sens sau în situaţia în care aceasta este obligată să respecte reglementări naţionale sau
internaţionale.
6.17.11. Pentru platile valutare procesate de banca Beneficiarului plății, dar care din diferite motive
(de ex. neconcordanţa între nume și cont beneficiar, cont beneficiar și valuta trimisă) au necesitat
modificări, este posibil ca aceasta să perceapă un comision suplimentar (repair charges). În aceste
cazuri, comisionul perceput de banca Beneficiarului plății se comunică Clientului, iar Clientul se
obligă să îl suporte. În cazul returnării de către banca corespondentă/banca Beneficiarului plății a
sumelor aferente plaţilor eronate care nu au putut fi procesate, aceste sume se operează în contul
Clientului, diminuate cu comisioanele percepute de către băncile implicate.
6.18. Termenul maxim de executare și data valutei
6.18.1. În ceea ce privește plăţile ordonate de Client, Banca se va asigura că, după momentul primirii
ordinului de plată iniţiat de Client în conformitate cu orele limită prevăzute în LCS, suma operaţiunii
de plată este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al Beneficiarului plăţii, după cum
urmează:
6.18.2. pentru operaţiunile naţionale de plată, efectuate în lei - până la sfârșitul zilei lucrătoare
următoare momentului primirii;
6.18.3. pentru transferurile SEPA și pentru alte transferuri în euro și în alte valute ale statelor SEE către
bănci din România și din cadrul statele membre ale SEE - cel târziu până la sfârșitul următoarei
zile bancare după momentul primirii;
6.18.4. pentru celelalte operaţiuni de plată naţionale și transfrontaliere - conform condiţiilor impuse de
băncile corespondente.
6.18.5. Data valutei la care se efectuează debitarea contului curent al Clientului nu poate fi anterioară
momentului în care suma ce face obiectul operaţiunii de plată este debitată din contul respectiv.
6.18.6. În ceea ce privește încasările primite de Client, data valutei la care se face creditarea contului
curent al acestuia nu poate fi ulterioară zilei lucrătoare în care suma ce face obiectul operaţiunii
de plată este creditată în contul Băncii.
6.18.7. În situaţia în care Clientul alimentează cu numerar un cont curent deschis la Bancă în moneda
respectivului cont curent, Banca asigură disponibilitatea sumei și îi atribuie o dată a valutei imediat
după momentul primirii fondurilor (data alimentării contului).
6.19. Revocarea ordinelor de plata
6.19.1. Clientul nu poate revoca un ordin de plată ulterior momentului primirii ordinului de plată de către
Bancă. Excepţie fac ordinele de plată pentru care Clientul și Banca au convenit ca executarea lor
să înceapă într-o anumită zi sau la sfârșitul unei anumite perioade (ex: ordine de plată
programate/operaţiuni de transfer periodic bancar, plăţi iniţiate prin Internet Banking având o dată
de executare în viitor), pentru care data convenită a executării reprezintă momentul primirii, în
cazul acestora Clientul putând revoca ordinul de plată, în scris, până în ziua lucrătoare precedentă
datei convenite pentru executare (ziua lucrătoare anterioară momentului primirii).
6.19.2. Banca nu poate garanta revocarea cu succes a unui ordin de plata in cazul in care:
6.19.3. instructiunea de plată a fost deja transmisă pe circuitul de decontare către banca beneficiarului,
în cazul operaţiunilor de plată interbancare;
6.19.4. suma tranzacţiei a fost deja creditată în contul Beneficiarului plătii în cazul operaţiunilor de plată
intrabancare; în acest caz revocarea se va putea realiza numai cu acordul Beneficiarului plăţii.
6.19.5. Orice cost ocazional sau prejudiciu suferit de Bancă, ce decurge din revocarea sau modificarea
unui ordin de plată, va fi suportat de Client, acesta autorizând Banca să debiteze automat oricare
cont al acestuia, fără îndeplinirea altor formalităţi prealabile
6.19.6. Revocarea unei plăţi iniţiate de Client poate fi efectuată doar la solicitarea scrisă a Clientului,
depusă/transmisă prin canalul de comunicare agreat la unul din sediile unităţilor teritoriale ale
Băncii, cu acordul expres al Băncii. Pentru această operaţiune Banca poate percepe un comision
de revocare conform LCS.
6.20. Instrumente de debit (cecuri, cambii, bilete la ordin)
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6.20.1. Clientul poate efectua plăţi din contul său curent inclusiv prin utilizarea cecurilor, cambiilor sau
biletelor la ordin, solicitând Băncii eliberarea unor astfel de instrumente de plată. Eliberarea unor
astfel de instrumente de plată este la latitudinea Băncii, în caz de refuz Banca nefiind obligată să
comunice Clientului motivele ce au stat la baza unei astfel de decizii.
6.20.2. Cecurile în valută trase asupra unor bănci din străinătate se vor remite la încasare la băncile
emitente direct sau prin băncile corespondente ale Băncii. Toate costurile percepute de băncile
autohtone sau de băncile corespondente din străinătate pentru încasarea cecurilor sau pentru alte
servicii bancare prestate, precum şi cele implicate de comunicarea neîncasării unor cecuri şi
returnarea celor neonorate de băncile trase, se vor suporta integral de către Client, Clientul urmând
a fi informat în acest sens.
6.20.3. Constituie cazuri de culpă imputabile Clientului, următoarele situaţii:
6.20.3.1. emiterea de cecuri fără a avea autorizarea trasului;
6.20.3.2. emiterea de cecuri fără a avea la tras disponibil suficient;
6.20.3.3. depunerea spre încasare a unor cecuri după expirarea termenului fixat pentru
prezentare;
6.20.3.4. fals privind elementele esenţiale ce trebuie înscrise pe cecul tipărit de Bancă.
6.20.4. În situaţiile de culpă imputabile Clientului Banca poate:
6.20.4.1. retrage carnetele de cecuri eliberate Clientului;
6.20.4.2. închide toate conturile Clientului (fără a fi necesar acordul acestuia sau orice altă
formalitate prealabilă);
6.20.4.3. sesiza organele de cercetare penală;
6.20.4.4. raporta incidentul/incidentele la C.I.P.
6.20.5. În vederea recuperării pagubelor produse în situaţiile de culpă imputabile Clientului menţionate
anterior sau din orice alte motive imputabile acestuia, Banca este îndreptăţită să se îndestuleze,
fără acordul prealabil al Clientului în cauză, din orice disponibil al acestuia (în lei sau valută)
existent în conturile deschise la Bancă, precum şi să declanşeze şi alte proceduri de executare
(inclusiv judiciare) împotriva Clientului.
6.20.6. Clientul răspunde integral pentru pierderea, distrugerea şi/sau furtul formularelor de
cecuri/carnetelor de cecuri, bilete la ordin sau cambii eliberate de Bancă, fiind obligat să notifice
imediat în scris Banca cu privire la apariţia unor asemenea situaţii.
6.21. Operaţiuni cu numerar
6.21.1. Depunerile de numerar în conturile curente deschise la Bancă se pot efectua prin vărsământ la
casieriile Băncii de la locul de operare. Banca poate refuza depunerea în cont de către Client de
monede, bancnote deteriorate, de provenienţă suspectă sau retrase din circulaţie, fără a fi obligată
să justifice Clientului motivele de refuz. De asemenea, Banca nu va fi obligată să preschimbe
asemenea monede, bancnote, cu excepţia cazurilor stipulate expres de lege.
6.21.2. Retragerile de sume în numerar ce depăşesc limita stabilită menţionată în Lista privind Costurile
Standard ale Băncii vor fi notificate de către Client în avans. În situaţia ridicărilor de numerar ce
depăşesc aceste sume, Clientul va contacta Banca în vederea stabilirii de comun acord a
posibilităţii, modalităţii şi termenului în care se poate realiza o asemenea operaţiune. Banca nu
răspunde pentru pierderile suferite de Client în cazul nerespectării acestor prevederi. Chiar în lipsa
unei notificări, Banca poate onora cererea Clientului, doar în cazul în care există numerar disponibil
în unitate. În situaţia în care Clientul notifică o retragere de fonduri din contul/conturile sale curente
şi aceasta nu este efectuată partial sau total, din culpa Clientului, neonorarea tranzacţiei se poate
comisiona de catre Banca, conform Listei privind Costurile Standard ale Băncii.
6.22. Transferul periodic bancar. Executarea transferurilor
6.22.1. Prin prezentele CGA, în situaţia în care Clientul solicită Băncii serviciul de transfer periodic
bancar, Clientul autorizează expres Banca să execute transferuri periodice din contul său curent
deschis la Bancă, către beneficiarul nominalizat de acesta.
6.22.2. Clientul mandatează expres Banca să efectueze transferul sumelor, în limita mandatului
acordat, cu frecvenţa stabilită de Client, în condiţiile prevăzute în prezentele CGA, în numele şi pe
seama Clientului, către contul beneficiarului indicat de acesta, în suma stabilită şi la datele
solicitate de către acesta.
6.22.3. În situaţia în care data stabilită de Client pentru efectuarea transferului cade într-o zi
nelucrătoare/nebancară, transferul se va efectua de către Bancă în ziua lucrătoare/bancară
anterioară sau ulterioară, în funcţie de solicitarea Clientului.
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6.22.4. Clientul se obligă să se asigure că, până cel târziu la ora 12.00 a zilei efectuării transferului –
denumită în continuare Data transferului - în contul său din care se va efectua transferul există
suficiente fonduri în vederea acoperirii sumei stabilite pentru efectuarea transferului periodic,
precum şi pentru achitarea celorlalte comisioane/costuri aferente datorate Băncii. Transferul se
consideră a fi primit la ora 12.00 a zilei de transfer stabilite. În situaţia în care transferul periodic
ordonat nu a fost efectuat/operat în condiţiile prevăzute de Contractul-Cadru, următorul transfer
periodic va avea loc la următoarea Dată a transferului stabilită între părţi, sub condiţia respectării
prevederilor prezentelor CGA.
6.23. Mandatul pentru Debitare directă. Executarea transferurilor
Clientul autorizează expres Banca să îi debiteze automat, în baza mandatului de debitare directă,
contul curent deschis în moneda solicitată, cu suma de plată corespunzătoare facturilor scadente
emise periodic de către furnizorul (prestatorul) de servicii al Clientului (denumit „Beneficiar”), în
condițiile conținute în Contractul de mandat pentru debitare directă - contract specific agreat de
părți.
6.24. Inițiere, activare si executare Transfer Periodic Bancar si Debitare Directa.
6.24.1. Banca execută transferurile periodice pentru care a fost mandatată cu condiţia ca, la Data
Transferului/Data Plăţii, contul Clientului ce urmează a fi debitat să dispună de disponibilităţi
suficiente în moneda necesară pentru efectuarea integrală a transferului sumei indicate/facturii,
precum şi pentru achitarea comisioanelor/costurilor aferente şi, totodată, să nu existe niciun fel de
măsuri de indisponibilizare instituite asupra sumelor din contul Clientului şi nici alte impedimente
de natură a împiedica efectuarea acestor plăţi, iar Clientul să-şi fi respectat obligaţiile asumate în
temeiul prezentelor CGA. În caz contrar, Banca nu va executa transferul, fără a fi obligată să
comunice în acest sens Clientului, fiind exonerată de orice răspundere faţă de Client ori faţă de
terţi, Banca neangajându-se cu fondurile proprii în vederea efectuării plăţilor. În situaţia în care
Clientul nu dispune de disponibilităţi suficiente în contul său curent pentru a acoperi întreaga sumă
datorată de plată, precum şi comisioanele/costurile aferente sau în situaţia în care suma de plată
depăşeşte suma maximă acceptată la plată prin serviciul de debitare directă sau transfer periodic
bancar, aşa cum această sumă a fost stabilită de Client şi comunicată Băncii, Banca nu va fi
obligată să efectueze o plată parţială şi nici să efectueze vreo conversie valutară suplimentară faţă
de cea indicată de client, în situaţia în care Clientul ar dispune de disponibilităţi suficiente efectuării
acestor plăţi, însă în altă monedă decât cea solicitată pentru plată.
6.24.2. Serviciul de transfer periodic bancar/debitare directă devine activ în maxim 1 (una) zi lucrătoare
de la data acceptării de către Bancă a mandatului acordat. Pentru serviciul de debitare directă
facturile care au ca dată de scadenţă o dată anterioară activării serviciului (inclusiv data activării),
vor fi achitate prin alte mijloace/canale, altele decât serviciul de debitare directă.
6.24.3. Activarea serviciului de transfer periodic bancar/debitare directă se poate realiza de către Client
şi prin intermediul aplicaţiei I-B@nk. Clientul va completa în aplicaţie solicitarea pentru activarea
transferului periodic bancar/mandatului de debitare directă şi va autoriza tranzacţia. Dacă
solicitarea Clientului a fost autorizată într-o zi lucrătoare, aceasta va fi implementată automat până
la finele zilei în care s-a efectuat solicitarea, cu respectarea cut-off times prevăzute în LCS sau în
cursul zilei lucrătoare următoare solicitării, în situaţia în care solicitarea Clientului a fost autorizată
într-o zi nelucrătoare sau în afara cut-off times.

6.24.4. Activarea serviciului de transfer periodic bancar/debitare directă prin Internet Banking se va
realiza doar în situaţia în care Clientul îndeplineşte toate condiţiile necesare în vederea activării
acestui serviciu. În situaţia în care Clientul nu îndeplineşte condiţiile pentru activarea transferului
periodic bancar/debitarii directe (conturile indicate de Client nu sunt valide, etc.), solicitarea
Clientului nu va fi procesată, Clientul fiind informat în acest sens prin aplicaţia I–B@nk printr-un
mesaj de notificare privind neprocesarea tranzacţiei.
6.24.5. În situaţia în care Clientul doreşte să dezactiveze acest serviciu prin intermediul aplicaţiei IB@nk, va solicita dezactivarea sa în aplicaţie şi va autoriza această tranzacţie. Ulterior procesării,
dezactivarea serviciului va fi implementată automat până la sfârşitul zilei cu respectarea cut-off
times prevăzute în LCS, dacă solicitarea Clientului a fost autorizată într-o zi lucrătoare sau în cursul
zilei lucrătoare următoare solicitării, în situaţia în care solicitarea Clientului a fost autorizată într-o
zi nelucrătoare. Neprocesarea solicitării de dezactivare a serviciului de transfer periodic
bancar/debitare directă prin intermediul aplicaţiei I–B@nk va fi notificată printr-un mesaj în acest
sens afişat in Mesageria I-B@nk.
6.24.6. În vederea efectuării transferului periodic bancar/debitării directe Banca îşi rezervă dreptul de
a solicita orice documente pe care le va considera necesare în scopul conformării cu legislaţia în
vigoare şi reglementările sale interne.
6.25. Exprimarea consimţământului pentru operațiuni inițiate direct prin Bancă
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6.25.1. Operaţiunile de plată, constituirea de produse de economisire, înregistrarea mandatelor de
debitare directă şi înregistrarea mandatelor de transfer periodic bancar sunt considerate autorizate
de către Clientul plătitor în situaţia în care acesta şi-a exprimat consimţământul în vederea
executării operaţiunii de plată.
6.25.2. Pentru transferurile dispuse prin ordine de plată sau rezultate ca urmare a executării de către
Bancă a unui mandat de debitare directă sau a unui mandat de Transfer periodic bancar, pentru
depunerile şi ridicările de numerar, ce se efectuează la sediile unităţilor Băncii, consimţământul
(autorizarea) Clientului se exprimă prin semnătura/semnăturile olografă a persoanei/persoanelor
autorizate aplicate pe ordinul de plată, pe mandatul de debitare directă ori de transfer periodic
bancar, respectiv pe chitanţa de depunere/retragere numerar sau prin autorizarea efectuată de
acesta prin intermediul serviciului I-B@nk, in situaţia efectuării de operaţiuni prin Internet Banking,
consimţământul este exprimat prin realizarea acţiunilor specifice care au drept rezultat
transmiterea către Bancă, pe acest canal, a tranzacţiilor/instrucţiunilor.
6.25.3. În absenţa consimţământului Clientului, operaţiunile sunt considerate ca fiind neautorizate,
excepţie facând corecţiile efectuate de Bancă sau orice alte operaţiuni pentru care Banca este
autorizată în mod expres de Client în baza Contractului-Cadru.
6.25.4. Clientul nu poate revoca un ordin de plată ulterior momentului primirii ordinului de plată de către
Bancă. Excepţie fac ordinele de plată pentru care Clientul şi Banca au convenit ca executarea lor
să înceapă într-o anumită zi sau la sfârşitul unei anumite perioade (ex: ordine de plată
programate/operaţiuni de transfer periodic bancar, plăţi iniţiate prin Internet Banking având o dată
de executare în viitor), pentru care data convenită a executării reprezintă momentul primirii, în
cazul acestora Clientul putând revoca ordinul de plată, în scris, până în ziua lucrătoare precedentă
datei convenite pentru executare (ziua lucrătoare anterioară momentului primirii).
6.25.5. Banca nu poate garanta revocarea unui ordin de plată în cazul în care:
6.25.5.1. Instrucțiunea de plată a fost deja transmisă pe circuitul de decontare către banca
Beneficiarului platii, în cazul operaţiunilor de plată interbancare;
6.25.5.2. Suma tranzacţiei a fost deja creditată în contul Beneficiarului plății în cazul
operaţiunilor de plată intrabancare; în acest caz revocarea se va putea realiza numai cu
acordul Beneficiarului plăţii.
6.25.6. Orice cost ocazional sau prejudiciu suferit de Bancă, ce decurge din revocarea sau modifcarea
unui ordin de plată, va fi suportat de Client, acesta autorizând Banca să debiteze automat orice
cont al acestuia fără îndeplinirea altor formalități prealabile.
6.25.7. Banca îşi rezervă dreptul de a executa instrucţiunile de plată ale Clientului/persoanei autorizate
în funcţie de momentul primirii lor.
6.25.8. Revocarea unei plăţi iniţiate de Client, poate fi efectuată doar la solicitarea scrisă a Clientului,
depusă/transmisă prin canalul de comunicare agreat, la unul din sediile unităților teritoriale ale
Băncii, cu acordul expres al Băncii. Pentru această operaţiune Banca poate percepe comisioane
conform LCS.
6.26. Exprimarea consimţământului acordat pentru accesarea serviciilor de plată printr-un Prestator de
servicii de plată terț (PSP terț)
Clientul poate accesa serviciile de plată prin intermediul unui PSP terț, exclusiv în baza unui
consimțământ, care poate fi exprimat în una din formele descrise mai jos:
6.26.1. Consimțământul pentru serviciul de inițiere a plati.
Pentru fiecare plată inițiată prin PSIP, Utilizatorul serviciului de internet banking I-B@nk
exprimă consimțământul prin Autentificare strictă și Autorizare plată, utilizând Tokenul I-B@nk.
Consimțământul astfel exprimat nu poate fi revocat dupa ce ordinul de plată este acceptat de
către Bancă spre executare, acel ordin de plată devenind irevocabil.
6.26.2. Consimtamantul pentru serviciul de informare cu privire la conturi.
Pentru accesarea Serviciului de informare cu privire la conturi este necesar consimțământul
prealabil exprimat de către Client sau de către o Persoană împuternicită pentru exprimarea
consimțământului pentru serviciile de plată prin PSP terț desemnată in prealabil la Bancă de
catre Client.
Consimțământul se exprimă prin PSIC cu respectarea procedurii de Autentificare strictă,
utilizând Tokenul I-B@nk. Consimțământul exprimat este valabil pe o perioadă de maxim 90 de
zile. În acest interval, Banca va transmite la cererea Clientului și/sau PSIC, informațiile cu privire
la conturile pentru care a fost exprimat Consimțământul, fără a fi nevoie de o altă Autentificare
strictă. După expirarea valabilitații, este nevoie de exprimarea unui nou consimțământ pentru
accesarea serviciului.Consimțământul exprimat poate fi revocat la inițiativa Clientului, prin
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intermediul PSIC sau prin I-B@nk. După revocarea consimțământului, Banca va refuza orice
nouă cerere de transmitere informații cu privire la conturi. Pentru reaccesarea serviciului este
nevoie de un nou consimțământ.
6.26.3. Consimtamantul pentru serviciul de confirmare a disponbilitatii fondurilor.
Pentru accesarea Serviciului de confirmare a disponbilității fondurilor este necesar
consimțământul prealabil exprimat de către Client sau de către o Persoană împuternicită pentru
exprimarea consimțământului pentru serviciile de plată prin PSP Terț desemnată in prealabil la
Bancă de către Client.
Consimțământul se exprimă prin PSCF cu respectarea procedurii de Autentificare strictă,
utilizând Tokenul I-B@nk.
Consimțământul astfel exprimat este valabil pâna la revocare. În această perioadă, Banca va
raspunde solicitarii PSCF, confirmând că suma corespunzatoare unei anumite operațiuni de
plată bazată pe card este disponibilă in contul de plăți.
Consimțământul exprimat poate fi revocat la inițiativa Clientului, prin PSCF sau prin I-B@nk.
6.27. Costuri şi comisione aferente conturilor curente
6.27.1. Pentru orice operaţiune de plată iniţiată către un stat membru SEE si catre statele / teritoriile în
care se aplica schemele de plată SEPA (inclusiv transferurile intrabancare), în orice valută,
beneficiarul plăţii va suporta comisionul perceput de prestatorul său de servicii de plată, iar Clientul
plătitor va suporta comisionul perceput de Bancă, prin urmare se va selecta obligatoriu opţiunea
de comisionare SHA pe ordinul de plată.
6.27.2. Pentru o operaţiune de plată iniţiată către un stat membru SEE si catre statele / teritoriile în
care se aplica schemele de plată SEPA, în valutele statelor SEE, prestatorul de servicii de plată
al plătitorului/beneficiarului plăţii, precum şi toţi intermediarii prestatorilor de servicii de plată
transferă întreaga sumă a operaţiunii de plată fără a percepe vreun comision din suma transferată.
Beneficiarul plăţii şi prestatorul său de servicii de plată pot conveni ca acesta să perceapă
comisionul din suma transferată înainte de a credita contul beneficiarului plăţii cu suma respectivă.
În acest caz, valoarea totală a operaţiunii de plată şi comisionul perceput sunt specificate în mod
separat în informaţiile transmise beneficiarului plăţii.
6.27.3. În situaţia în care Banca refuză executarea unui ordin de plată, iar refuzul este justificat în mod
obiectiv, Banca va percepe un comision pentru notificare refuz, conform LCS.
6.28. Blocarea conturilor
6.28.1. Blocarea conturilor Clientului, precum şi a sumelor existente în aceste conturi se poate realiza
în conformitate cu prevederile prezentelor CGA fie la iniţiativa Băncii, fie la solicitarea scrisă a
instituţiilor/autorităţilor/persoanelor abilitate legal prin instituirea unui ordin de poprire sau altă
dispozitie de indisponibilizare a contului.
6.28.2. În situaţia în care Clientul nu isi va respecta obligatia de a informa Banca cu privire la
modificările sau circumstanţele importante ce pot afecta relaţia sa contractuală cu Banca,
incluzând, fără a fi însă limitativ: în cazul persoanelor fizice modificări în documentele de identitate
(expirarea termenului de valabilitate a documentului de identitate schimbarea numelui sau a
prenumelui, a adresei, a cărţii de identitate, paşaportului sau echivalentelor legale), a semnaturii,
respectiv, în cazul persoanelor juridice: modificarea denumirii, a formei de organizare, a adresei
sediului social, a ştampilei, a numărului de înregistrare sau locului de înregistrare, a codului fiscal,
a persoanelor împuternicite să reprezinte societatea sau modificarea semnaturii lor etc. Banca va
bloca automat contul/conturile Clientului, fără a fi necesară în acest sens notificarea Clientului sau
orice altă formalitate.
6.28.3. În situaţia în care Clientul înregistrează restanţă la plata comisionului de administrare
cont/pachet timp de 3 (trei) luni, Banca va bloca la debitare (nu se vor putea efectua operţiuni de
plată din cont/conturi) toate conturile curente aparţinând Clientului, inclusiv Cardul de debit, până
la creditarea contului şi achitarea integrală a comisionului de reactivare definit în cuprinsul LCS.
7. SERVICIUL INTERNET BANKING
7.1. Condiţii de utilizare a serviciului Internet Banking
7.1.1. Banca furnizează serviciul de Internet Banking I-B@nk, la cererea Clientului, serviciu ce oferă
Utilizatorului posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare în conturile sale curente deschise la
Bancă, prin intermediul reţelei Internet.
7.1.2. Tranzacţiile bancare se vor efectua doar în conformitate cu documentaţia de operare redactată
de Bancă și funcţionalităţile existente în aplicaţie (formularele specifice serviciului I-B@nk).
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7.1.3. Procedura conectării la reţeaua Internet este supusă normelor, care reglementează utilizarea
serviciilor în general și a serviciilor de telecomunicaţii în special.
7.1.4. Operaţiunile sunt iniţiate direct de către Client prin intermediul aplicaţiei I-B@nk pusă la
dispoziţie de Bancă pe Internet, accesul Utilizatorului la serviciul Internet Banking făcându-se prin
accesarea opţiunii specifice de pe portalul Băncii www.intesasanpaolobank.ro.
7.1.5. Produsele și serviciile disponibile prin intermediul serviciului I-B@nk se regăsesc în meniul
aplicaţiei și sunt descrise în Manualul de utilizare al serviciului I-B@nk, disponibil Utilizatorilor în
cadrul aplicaţiei I-B@nk. Pentru anumite tipuri de operaţiuni, Banca impune ore limită de
introducere și autorizare în sistem a operaţiunilor (Cut-off times), conform cu cele prezentate în
LCS.
7.1.6. În vederea efectuării operaţiunilor prin Serviciul I-B@nk, Banca pune la dispoziţia Clientului un
dispozitiv de acces de tip hard Token sau aplicația mToken, in functie de optiunea Clientului.
Aplicația mToken permite autentificarea prin cod PIN sau prin utilizarea datelor biometrice
disponibile pe dispozitivele mobile.
7.1.7. Banca poate decide schimbarea dispozitivului Hard Token, in acest caz, Clientul predând Băncii
vechiul dispozitiv şi primind unul nou.
7.1.8. În cazul nefuncţionării dispozitivului Hard Token, inclusiv in situatia deteriorării acestuia ca
urmare a utilizarii normale, Clientul va contacta Banca in vederea inlocuirii dispozitivului.
7.1.9. În cazul in care, din orice motive, Clientul nu poate utiliza PIN-ul dispozitvului Hard Token,
acesta va contacta telefonic Banca în vederea obţinerii unui nou cod PIN.
7.1.10. În funcţie de decizia Clientului exprimată în documentaţia de operare pusă la dispoziţia sa de
Bancă, Utilizatorul serviciului I-B@nk poate fi:
1. Inputer - persoană cu drepturi de introducere/vizualizare/modificare/ștergere a tranzacțiilor
electronice;
2. Inputer & Authorizer - similar celui de tip “Inputer”, Utilizatorul va avea drept de introducere si
autorizare, inclusiv a propriilor operaţiuni.

7.1.11. Toţi utilizatorii serviciului I-B@nk trebuie să fie și persoane autorizate pe cont.
7.1.12. Autorizarea unei tranzacţii electronice folosind Semnătura Digitală echivalează cu semnarea
de către un împuternicit a unui document prin care se ordonă Băncii efectuarea unei operaţiuni
(ex: semnătura autorizată pe un ordin de plată).
7.1.13. Completarea câmpurilor solicitate din ecranele I-B@nk, urmată de autorizarea operaţiunii
folosind Semnătura Digitală echivalează cu completarea și semnarea formularelor specifice la
sediile unităţilor Băncii. Formularele completate prin I-B@nk au aceeași valoare juridică cu
formularele pe suport hârtie disponibile în sediile unităţilor Băncii.
7.1.14. Utilizatorul al serviciului de Internet-Banking I-B@nk nu poate revoca operaţiuni din Serviciul IB@nk ulterior autorizării lor, cu exceptia platilor care au data executiei in viitor.
7.1.15. Operaţiunile introduse de Utilizatorul al serviciului de Internet-Banking I-B@nk și neautorizate
de către acesta nu vor fi procesate de către Bancă.
7.1.16. Nicio clauză din prezentele CGA nu poate fi interpretată în sensul că Banca răspunde pentru
utilizarea serviciului I-B@nk de către o altă persoană, alta decât Clientul/ persoana împuternicită.
7.1.17. Pentru utilizarea Serviciului I-B@nk, Banca oferă suport tehnic asigurat zilnic, prin
0800.800.888.
7.1.18. Prin apelarea numarului 0800.800.888, Clientul/reprezentantul autorizat al Clientului solicita
codurile de securitate generate de aplicația mToken.
7.1.19. Cursul valutar la care se vor efectua operaţiunile de schimb valutar este cursul de schimb
practicat de Bancă, accesibil direct din aplicaţia I-B@nk. Prin dispunerea efectuării acestor tipuri
de operaţiuni prin intermediul Serviciului I-B@nk, Utilizatorul este de acord cu cursurile de schimb
afișate prin Serviciul I-B@nk.
7.1.20. Prin utilizarea serviciului I-B@nk pot rezulta potenţiale riscuri neimputabile Băncii, cum ar fi
riscul fraudelor online, respectiv "phishing”-ul sau riscurile aferente conectării la reţeaua Internet
(ex: pericolul virușilor, hackerilor etc.).
7.1.21. Banca nu va solicita în nicio situaţie informaţii confidenţiale prin e-mail sau telefonic (informaţii
referitoare la user, parolă etc.), iar informaţiile precum parola, codurile de securitate generate de
aplicația mToken și codul PIN nu trebuie divulgate sub niciun motiv, nimănui, nici măcar Băncii.
7.1.22. Banca nu va fi responsabilă pentru pagubele cauzate Clientului ca urmare a unor tentative de
furt de date cu caracter personal ori fraude prin Internet ce pot consta în:
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7.1.22.1. transmiterea unor mesaje electronice către utilizatorii de e-mail prin care se solicită
date cu caracter personal de identificare bancară;
7.1.22.2. recepţionarea de către Client a unor mesaje, e-mailuri etc. care, în aparenţă, provin
de la Bancă si prin care se solicită accesarea unui site cu design identic/similar cu cel al
Băncii, în scopul completării unor date personale confidenţiale (ex: user și parolă).
7.1.23. În situaţia în care Clientul primește astfel de mesaje va contacta de îndată Banca.
7.1.24. La sfârșitul unei zile lucrătoare, pentru operaţiunile având respectiva dată de executare, prin
accesarea raportului specific din aplicaţia I-B@nk si a ecranelor dedicate, precum și prin notificările
transmise de către Bancă prin intermediul modulului Mesagerie al aplicaţiei I-B@nk, Clientul va fi
informat asupra eventualelor refuzuri de a executa o operaţiune instructată prin serviciul I-B@nk.
7.2. Costuri și comisioane aferente Serviciului Internet Banking
Pentru accesarea serviciului I-B@nk si a dispozitivului Hard Token precum și pentru operaţiunile
efectuatee de către Client prin intermediul serviciului I-B@nk, acesta datorează Băncii comisioane în
conformitate cu LCS valabile la momentul efectuării operaţiunii.
8. SERVICII DE PLATĂ FURNIZATE DE PRESTATORII DE SEVICII DE PLATĂ TERTI
8.1. Banca oferă tuturor clienților accesul la operațiunile de plată la distanță prin PSP Terț. Acesta reprezintă
un drept al fiecărui Client, fiind în întregime alegerea Clientului de a utiliza serviciile oferite de PSP Tert.
Banca va da curs instrucțiunilor Clientului numai în măsura în care PSP terț poate fi identificat de către
Bancă în acord cu dispozițiile legale aplicabile.
8.2. Accesarea conturilor de plată printr-un PSP terț se poate realiza in următoarele condiții cumulative:
8.2.1. Conturile de plată ce apartin Clientului sunt accesibile online prin intermediul serviciului de
Internet Banking I-B@ank;
8.2.2. Exista unui consimțământ exprimat explicit pentru accesarea conturilor de plată prin PSP tert
exprimat in conformitate cu prevederile Art. 6.26.

8.3. Serviciul de informare cu privire la conturi
8.3.1. Prin intermediul unui PSIC, Clientul poate solicita Bancii accesarea online a informatiilor
referitoare la conturile sale de plata, respeciv lista conturilor pe care le detine, detaliile despre
cont,soldul contului si istoricul platilor inregistrate in aceste conturi.
8.3.2. Accesul la serviciul de informare cu privire la conturi este conditionat de exprimarea
consimtamantului in conditiile Art. 6.26.2.

8.4. Serviciul de inițiere plăți
8.4.1. Prin intermediul unei platforme de acces ce aparține unui PSP Tert, Clientul poate iniția o plată,
dintr-un cont de plăți deținut de Client la Bancă, cu respectarea procedurii de autentificare stricta
si de autorizare plata, utilizand Tokenul I-B@nk;
8.4.2. În vederea executării de către Bancă a instructiunilor de plată astfel inițiate, Clientul trebuie să
își fi exprimat consimțământul în condițile prevăzute de art.6.26.1

8.4.3. Banca execută instrucţiunile de plată conform regulilor de acces şi de autorizare ȋn I-B@nk, pe
baza regulilor de autorizare a operaţiunilor stabilite de Client, respectȃnd limitele de tranzacţionare
acordate fiecărui Utilizator. În cazul ȋn care Clientul nu a stabilit reguli de autorizare la nivel de
Utilizator, Banca va executa instrucţiunile de plată iniţiate şi autorizate de Utilizatori, fără ȋnsă a
verifica limitele de acces la funcţionalităţile specifice serviciului I-B@nk.
8.5. Serviciul de confirmare a disponibilitatii fondurilor
8.5.1. La cererea unui PSCF, Banca va confirma acestuia daca o suma necesara pentru executarea
unei operatiuni de plata cu un instrument de tip card este disponibile in contul de plata accesibil
online al Clientului. Banca va raspunde solicitarii PSCF cu “Da” sau “Nu”
8.5.2. Accesul la serviciul de confirmare a disponibilitatii fondurilor este conditionat de exprimarea
consimtamantului in conditiile art.6.26.3
8.6. Seviciile de plată la PSP Terț sunt guvernate de cadrul juridic general al desfășurării relației contractuale
dintre Bancă și Client, dar și de cadrul juridic general al relației contractuale dintre PSP Terț și Client,
iar cu privire la cel din urmă, Banca nu poate fi ținută răspunzătoare.
8.7. Condiții de refuz privind accesarea conturilor de plați prin Prestatorii de Servicii Terți:
8.7.1. Banca poate refuza accesul la Contul de plată accesibil online din motive justificate în mod
obiectiv, legate de accesarea neautorizată sau frauduloasă a acestuia printr-un PSP terț, inclusiv
inițierea neautorizată sau frauduloasă a unei Operațiuni de plată. In aceste cazuri, Banca
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informează Clientul/Titularul de cont, dacă este posibil, înainte de refuzarea accesului și cel mai
târziu imediat după aceasta, prin interfața dedicată de acces online. Informarea conține motivele
de refuz, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de informații ar compromite motivele de
siguranțăa justificate în mod obiectiv sau este interzisă de lege. Banca permite accesul la Contul
de plată odată ce motivele de refuz încetează să mai existe.
8.7.2. Banca va refuza accesul la Contul de plată accesibil online în situatia in care nu se indeplinesc
oricare dintre conditiile cumulative prevazute de articolul 8.2.
9. CARDURILE DE DEBIT
9.1. Condiţii de utilizare a cardurilor de debit
9.1.1. Cardul este proprietatea Băncii şi nu poate fi transferat unei terţe părţi, reţinut ca depozit sau
gaj, depozitat spre păstrare sau transmis de către Deținătorul de card unei terţe părţi spre folosire.
9.1.2. Cardul este destinat persoanelor juridice, se emite ataşat unui cont de card sau unui cont curent
și poate fi utilizat atat in România, cât și in străinatate.
9.1.3.

Cardul se poate utiliza doar personal de către Deţinător, fiind nominal şi netransmisibil.

9.1.4. Cardurile şi PIN-urile în plic sigilat vor putea fi livrate direct deţinătorului cardului respectiv sau
unei persoane desemnate de către reprezentantul legal al Clientului să ridice cardurile şi PIN-urile,
în baza unei delegaţii speciale în acest sens. În cel din urmă caz, persoana desemnată să le ridice,
va transmite cardurile şi PIN-urile în plic sigilat doar persoanelor fizice – deţinători de carduri fără
a desigila plicul conţinând PIN-ul. Banca nu are nicio răspundere dacă persoana desemnată să
ridice cardurile şi PIN-urile nu le predă persoanelor fizice pe numele cărora s-a solicitat emiterea
Cardului sau încalcă caracterul confidenţial al acestora.
9.1.5. Cardurile livrate vor fi activate imediat după livrarea cardului şi a PIN-ului în cazul livrării direct
deţinătorului respectiv sau în maxim 24 de ore din momentul în care reprezentatul legal al Clientului
confirmă în scris şi furnizează Băncii documentele de livrare card semnate de Deţinătorul de card,
care atestă livrarea cardurilor şi PIN-urilor în plic sigilat.

9.1.6. Cardul poate fi utilizat până în ultima zi a lunii inscripţionate pe suprafaţa acestuia (VALID
THRU).
9.1.7. Cardul poate fi utilizat potrivit prevederilor legale în vigoare şi prezentelor CGA: în lei sau în
altă valută, pentru efectuarea tranzacțiilor in mediu online sau offline, la Comercianții Acceptanţi,
pentru achizionarea produselor/serviciilor, pentru efectuarea trazancțiilor pe internet, pentru
efectuarea tranzacțiilor de retragere numerar, interogare sold, schimbare PIN, transfer fonduri, etc.
9.1.8. Cardul nu trebuie folosit în niciun scop ilegal, inclusiv cumpărarea de bunuri sau servicii
interzise de legea aplicabilă în jurisdicţia în care se utilizează Cardul.
9.1.9. Utilizarea cardului de către Deținător se va face cu respectarea Limitelor Standard de Utilizare
Card și fără depășirea fondurilor proprii sau a limitei de credit acordate de Bancă. Deținătorul de
card nu are dreptul să dispună tranzacții care să depășească soldul disponibil pe contul la care
este ataşat cardul.
9.1.10. Depășirea soldului disponibil al Contului la care este ataşat cardul sau a limitei de utilizare,
datorate: tranzacțiilor offline, sau a transmiterii cu întârziere în decontare a tranzacțiilor de către
acceptanți, sau a perceperii comisioanelor și taxelor aferente contractului, se va evidenția în
descoperit neautorizat pe cont. Pentru acoperirea descoperitului neautorizat, Clientul autorizează
prin prezenta Banca să debiteze oricând alte conturi deținute de acesta în Bancă, în lei sau valută.
În cazul descoperitului de cont neautorizat, cardurile atașate Contului de Card vor fi blocate și în
conformitate cu contractul pot fi aplicate penalităti.
9.1.11. Debitarea efectivă a sumei din contul Clientului se efectuează după cum urmează:

9.1.11.1. Tranzacţia domestica efectuata cu cardul, in LEI, va fi debitată din contul de card cu
valoarea în LEI a operaţiunilor efectuate, in cazul in care cardul este atasat unui cont in
LEI, sau cu valoarea operatiunilor convertita în EUR, în cazul în care cardul este ataşat
unui cont in EUR, utilizându-se cursul de schimb stabilit în Lista privind Costurile
Standard ale Băncii, din ziua decontării tranzacţiei;
9.1.11.2. Tranzactia internaţională efectuată cu cardul in Lei va fi debitată din contul de card cu
valoarea in Lei a tranzacţiei autorizate de Deţinător/Utilizator, in cazul în care cardul este
atașat unui cont in LEI sau cu valoarea operatiunilor convertita în EUR în cazul în care
cardul este ataşat unui cont in EUR, utilizându-se cursul de schimb stabilit în Lista privind
Costurile Standard ale Băncii, din ziua decontării tranzacţiei
9.1.11.3. Tranzacţia efectuată cu cardul în altă valută decât LEI va fi înregistrată astfel:
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-

-

pentru cardurile ataşate conturilor in LEI, valoarea tranzacţiei compensate și
decontate de Schemele de plată și valoarea comisioanelor aferente se vor converti
din valuta de decontare (EURO) în valuta contului, la cursul de schimb stabilit în Lista
privind Costurile Standard ale Băncii, din ziua decontării tranzacţiei. Dacă valuta
tranzacţiei diferă de valuta de decontare cu schemele de plată (EURO), Schemele
de plată vor converti valoarea tranzacţiei la moneda EURO, la cursul de schimb
practicat de acestea în ziua decontării;
pentru cardurile ataşate conturilor in EUR , se va inregistra valoarea tranzacţiei
compensate și decontate de schemele de plată și valoarea comisioanelor aferente
(care se vor converti în valuta contului, la cursul de schimb stabilit, în Lista privind
Costurile Standard ale Băncii din ziua decontării tranzacţiei dacă este cazul). Dacă
valuta tranzacţiei diferă de valuta de decontare cu schemele de plată (EURO),
schemele de plată vor converti valoarea tranzacţiei la moneda EURO la cursul de
schimb practicat de acestea în ziua decontării;

9.1.12. Cursurile de schimb utilizate de către organizaţiile internaţionala de carduri pot fi consultate pe
site-ul pus la dispoziţie de către acesta.
9.1.13. Banca poate modifica, în orice moment, și va aplica imediat modificările survenite cu privire la
cursul de schimb stabilit în Lista privind Costurile Standard ale Băncii, fără notificare prealabilă, în
următoarele cazuri:
9.1.13.1. Modificarea se bazează pe fluctuaţia cursului de schimb de referinţă (curs BNR)
utilizat în determinarea cursului de schimb sau pe mecanismul contractual stabilit prin
Contractul-Cadru cu privire la cursul de schimb de referinţă;
9.1.13.2. Modificarea cursului de schimb este mai avantajoasă pentru Client.
9.1.14. Banca va debita automat contul la care este ataşat cardul cu contravaloarea tranzacţiilor
efectuate cu Cardul, precum și cu taxele și comisioanele percepute de către Bancă pentru
utilizarea Cardului, fiind împuternicită în acest sens prin prezentul contract.
9.1.15. În cazul tranzacţiilor internaţionale efectuate cu cardul in cadrul Uniunii Europene, clienţii vor fi
informaţi prin SMS la numarul de telefon de contact din sistemul Bancii cu privire la valoarea
comisioanelor totale de conversie monetară, ca adaos procentual la cele mai recente rate de
schimb valutar de referință euro disponibile, emise de Banca Centrală Europeană (BCE).Clienţii
au posibilitatea de a renunţa la acest serviciu prin informarea Băncii în orice unitate a sa.
9.1.16. Consimţământul Deţinătorului de card pentru efectuarea unei tranzacţii cu cardul este
considerat valabil exprimat prin oricare din următoarele moduri, în funcţie de tipul de tranzacţie,
după caz:
a) În cazul operațiunilor la ATM: prin citirea benzii magnetice, a chip-ului cardului sau utilizarea
tehnologiei contactless și introducerea codului PIN;
b) În cazul operaţiunilor la POS:
- prin introducerea codului PIN şi/sau, după caz, semnarea chitanţei generată de POS, dupa
verificarea datelor inscrise pe aceasta, in special a sumei retrase de pe card;
- prin utilizarea tehnologiei contactless, cu sau fără introducerea PIN-ului, având în vedere
limitele de tranzacţionare contactless comunicate de către Bancă prin LCS.
c) În cazul tranzacţiilor prin internet sau telefon, consimţământul este exprimat prin furnizarea,
după caz, a unuia sau mai multora dintre următoarele elemente: numărul cardului/numele
titularului/codul CVV2/CVC2 (codul de 3 cifre de pe spatele cardului)/Adresa/data expirării
cardului.
În măsura în care este solicitată, se va introduce pe lângă cele menționate mai sus şi Parola
Secure Code (pentru dispozitivul Token-ului 3D Secure) sau Autentificarea prin biometrie sau
parola definită de Deţinător în aplicaţie (pentru aplicaţia Card mToken).
d) prin semnarea de contracte comerciale care prevăd în mod explicit dreptul comerciantului de
a iniția debitări ale contului de card fără prezența fizică a cardului pentru tranzacții de tip
recurent;
e) În cazul anumitor tipuri de comercianţi (e.g. taxa de drum, taxa de parcare etc.) folosirea
cardului nedeclarat pierdut/furat reprezintă forma agreată de consimţământ.
9.1.17. Deţinătorul de card nu îşi poate retrage consimţământul după exprimarea acestuia.
9.1.18. Banca poate stabili limite valorice și/sau ca număr de tranzacții de utilizare pentru operațiunile
efectuate cu Cardul, limite ce sunt comunicate Clientului la emiterea cardului. Banca poate
modifica oricand Limitele Standard de Utilizare a Cardului, informând Clientul.
9.1.19. Clientul/Reprezentantul autorizat al Clientului poate solicita Băncii majorarea sau diminuarea
limitelor de utilizare peste/sub valorile standard, prin una din următoarele modalitați: (i) prin
intermediul serviciului I-B@nk, (ii) Call Center 0800800888/InfoCard 0040372712194 (disponibil
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămâna) sau (iii) prin completarea formularului specific pus la
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dispoziție de Bancă la sediile acesteia. Banca îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de
modificare a limitelor cardurilor furnizând Clientului motivul refuzului, la cererea acestuia.
9.1.20. Momentul primirii instrucţiunii de plată iniţiate prin card este momentul în care instrucţiunea de
plată este primită la Bancă spre decontare. Dacă instrucţiunea de plată nu este primită într-o zi
lucrătoare pentru Bancă, se consideră a fi primită în următoarea zi lucrătoare.
9.1.21. Alimentarea contului la care este atașat Cardul se va efectua prin:
9.1.21.1. depunere de numerar la sediul oricărei unităţi teritoriale sau terminal al Băncii, terminal
ce beneficiază de opţiunea de „cash-in”;
9.1.21.2. transfer bancar - specificându-se codul IBAN al contului curent la care este atașat
Cardul.
9.1.22. Înainte de inițierea unei operațiuni de plată cu cardul, Deținătorul de card are posibilitatea de a
solicita Băncii și de a obține informații suplimentare referitoare la operațiunea de plată și la
termenele de execuție ale acesteia.
9.1.23. În vederea efectuării unei operaţiuni de eliberare numerar sau de plată cu Cardul, Deţinătorul
de card va verifica datele înscrise pe chitanţa eliberată de POS (in special suma retrasa de pe
card), semnând apoi chitanţa (dacă acest lucru este solicitat de către POS/comerciant) cu aceeași
semnătură ca cea de pe verso-ul Cardului, această semnătură reprezentând, împreună cu PIN –
ul cardului, acordul expres al Deţinătorului de Card în vederea efectuării tranzacţiei;
9.1.24. Introducerea eronată de trei ori a codului PIN al cardului la ATM determină blocarea cardului.
Pentru deblocarea acestuia Deținătorul de Card trebuie să contacteze Call Center 0800800888/
InfoCard 0040372712194 (disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână). Introducerea eronată
a codului PIN al cardului la POS/token 3D secure determină blocarea imediată a cardului. Acesta
se poate debloca prin efectuarea unei tranzacții cu PIN ul cardului corect la un terminal ATM
aparținând oricărei bănci care oferă această facilitate.
9.1.25. Cardul emis de Bancă în baza Contractului-Cadru este valabil pe o perioada de 4 (patru) ani
cu posibilitatea prelungirii automate de către Bancă pe perioade egale, în condiţiile respectării de
către Deţinător a tuturor clauzelor Contractului-Cadru. Banca va reînnoi automat cardul la termenul
de expirare al contractului, cu încasarea taxei de reînnoire prevăzută în Lista privind Costurile
Standard ale Băncii, cu excepţia situaţiei în care Clientul notifică Banca, în scris, cu minimum 30
de zile calendaristice anterior expirării acestuia, intenţia sa de a renunţa la card. În această situaţie,
Contractul-Cadru va înceta la data expirării termenului contractual, dată la care toate sumele
datorate Băncii în baza Contractului-Cadru devin scadente și exigibile. Cardul nu se va reînnoi
dacă intervine unul din cazurile în care Banca are dreptul să rezilieze unilateral Contractul-Cadru.

9.1.26. Deţinătorul de Card are acces permanent la Call Center 0800.800.888/InfoCard
0040372712194 (pentru apeluri din străinatate), numere operaţionale 24 ore din 24, pentru a
solicita, pe baza parolei sau a datelor personale de identificare, blocarea Cardului în caz de
pierdere/furt sau deteriorare.
9.2. Particularităţi legate de standardul 3D-Secure
9.2.1. În situaţia în care tranzacţia este efectuată la un comerciant care nu este înrolat în programul
3D-Secure și nu afișează sigla corespunzătoare, Banca nu își asumă responsabilitatea pentru
securitatea acestei tranzacţii, eventualele pierderi urmând a fi suportate de către Client.
9.2.2. Operaţiunile de plăţi ce se pot efectua prin utilizarea Cardului și a Serviciului 3D-Secure se pot
realiza din contul Clientului doar în limita disponibilităţilor sau până la limita de creditare acordată
de Bancă.
9.2.3. Verificarea Deţinătorului de card în momentul tranzacţiei se face în baza numărului de card, a
datei de expirare a cardului, a codului CVC2/CVV2, și in functie de metoda aleasă pentru
Autentificarea strictă: a parolei Secure Code in cazul utilizării dispozitivului Token 3D Secure sau
a biometriei/parolei definite de Utilizator în aplicaţia Card mToken.
9.2.4. Banca și schemele de plată își rezervă dreptul de a modifica, îmbunătăţi ori întrerupe furnizarea
acestui serviciu fără o notificare prealabilă a Clientului.
9.2.5. Substituirea unei alte persoane sau entităţi care utilizează protocolul de securitate pus la
dispoziţie de către Schemele de plată este strict interzisă.
9.2.6. Deţinătorul de card este direct răspunzător pentru păstrarea confidenţialităţii datelor de
identificare și, implicit, pentru tranzacţiile e-commerce efectuate prin accesarea protocolului de
securitate pus la dispoziţie de către Schemele de plată
9.2.7. Până la momentul notificării Băncii de către Client, conform art. 18.4.15, aceasta nu este
răspunzătoare pentru efectuarea operaţiunilor, prin utilizarea frauduloasă a elementelor de
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identificare și de securitate (inclusiv prin Tokenul 3D secure sau aplicaţia Card mToken).
9.2.8. În cazul pierderii/ furtului Token-ului 3D Secure sau a altor situaţii care fac necesară înlocuirea
dispozitivului, altele decât cele determinate de Bancă, Clientul va suporta contravaloarea Tokenului, conform LCS. De asemenea, la încetarea utilizării Cardului, indiferent din ce cauză, Clientul
este obligat să restituie Băncii Token-ul primit sau să despăgubească Banca cu suma menţionată
în LCS.

9.3. Contestarea tranzacţiilor efectuate cu cardul
9.3.1. În situaţia în care Deţinătorul de Card identifică tranzacţii neautorizate sau executate incorect
în contul atașat Cardului, acesta poate solicita Băncii, prin completarea unei contestaţii scrise, să
iniţieze procedura de refuz la plată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 zile
calendaristice de la data debitării tranzacţiei.
9.3.2. Refuzurile la plată se vor iniția și soluționa conform regulilor Organizaţiilor de Carduri şi
reglementărilor legale imperative privind utilizarea Cardurilor.
9.3.3. Refuzul la plată va fi procesat de Bancă doar pe baza avizului de refuz de plată prin care se
contestă valabilitatea unei operaţiuni efectuate cu Cardul și evidenţiată în extrasul de cont.
9.3.4. În cazul constatării efectuării de tranzacții neautorizate cu cardul deținut în urma furtului/
pierderii cardului/ utilizării frauduloase a datelor sale, pe lânga obligațiile de sesizare a Băncii,
Deținătorul de card este obligat să sesizeze organele de urmărire penală în cel mai scurt timp de
la constatarea evenimentului și să furnizeze Băncii, prin intermediul unitatilor teritoriale sau Call
Center, dovada depunerii plângerii.
9.3.5.

Refuzul la plată al unei operaţiuni cu Cardul poate fi iniţiat, în general, în următoarele situaţii:
9.3.5.1.

Erori tehnice de procesare și decontare a operaţiunilor cu Carduri;

9.3.5.2.

ATM-ul nu a eliberat numerarul solicitat;

9.3.5.3. Deţinătorul de Card reclamă că nu a fost de acord și/sau nu a participat la realizarea
operaţiunii respective;
9.3.5.4. Lipsa elementelor de identificare a Deţinătorului de Card sau a Cardului cu care s-a
realizat operaţiunea, în condiţiile în care nu se poate identifica sau confirma că un Card
valabil sau Deţinătorul Cardului sau ambele au fost prezente în momentul emiterii
chitanţei aferente unei operaţiuni de către un comerciant acceptant;
9.3.5.5. Nerespectarea de către un comerciant acceptant a procedurii de autorizare a
operaţiunii cu Cardul.

9.3.6. Banca va analiza contestaţia și va furniza un raspuns in termen de maxim 15 zile lucratoare. In
cazul in care, din motive independente de Banca, raspunsul nu poate fi dat în termen de 15 zile
lucrătoare, Banca va transmite un răspuns provizoriu și va reveni cu un răspuns final în termen de
maxim 35 zile lucrătoare de la depunerea contestației. În vederea soluţionării contestaţiei, Banca
poate solicita Clientului/Deţinătorului de card documente suplimentare, acesta având obligaţia de
a le furniza în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care Banca a formulat
cererea. În cazul în care Clientul/Deţinătorul de card nu furnizează Băncii documentele solicitate,
Banca își rezervă dreptul a respinge contestaţia.
9.3.7. Banca va credita contul Clientului/Deţinătorului de card principal cu valoarea tranzacţiei
neexecutate sau executate necorespunzător, a comisioanelor aferente tranzacţiei respective și a
dobânzilor aferente perioadei dintre momentul neexecutării/ executării necorespunzătoare a
tranzacţiei și momentul refacerii poziţiei contului deţinătorului, corespunzătoare situaţiei anterioare
momentului neexecutării/ executării necorespunzătoare a tranzacţiei, imediat după soluţionarea
favorabilă a contestaţiei.
9.3.8. Excepție fac tranzacțiile neautorizate, pentru care deținătorul de card nu și-a dat
consimțământul (cum este definit la Art. 9.1.15) și pentru care soluționarea se face imediat sau cel
târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare, după ce Banca a constatat sau a fost notificată cu
privire la operațiune. Excepție face cazul în Banca are motive rezonabile să suspecteze că a fost
comisă o fraudă și comunică aceste motive, în scris, autorității naționale relevante. După caz,
Banca readuce contul de plăți debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată
neautorizată nu ar fi avut loc. Acesta se asigură, de asemenea, că data valutei creditării pentru
contul de plăți al plătitorului nu este ulterioară datei la care suma a fost debitată.
9.3.9. Răspunsurile la contestaţiile ce nu au obiect sau care au fost soluţionate nefavorabil se transmit
de către Bancă Clientului/Deţinătorului de Card însoţite de probe ce dovedesc că tranzacţia s-a
finalizat (jurnalul electronic al ATM-ului sau chitanţa eliberată de POS semnată de titularul
Cardului, alte documente doveditoare primite de la comerciant). Din contul curent al
Clientului/Deţinătorului de Card se va debita automat comisionul de refuz nejustificat la plată
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prevăzut în LCS.
9.3.10. În cazul refuzurilor la plată sosite în decontare, iniţiate pentru tranzacţii de la terminalele altor
bănci, în situaţia în care prin specificul refuzului mai există și alte căi de atac a deciziilor celeilalte
bănci, Deţinătorul de card va fi informat de îndată despre măsurile ce se vor lua în acest sens și
de termenele posibile în vederea închiderii cazului.
9.4. Comisioane și dobânzi aferente Cardurilor
9.4.1. Banca are dreptul de a percepe Clientului taxe, comisioane, dobânzi, penalităţi prevăzute în
LCS pentru emiterea, administrarea, reemiterea și reînnoirea Cardului, operaţiuni curente, alte
servicii (iniţiere nejustificată refuzuri la plată), eliberare de numerar în regim de urgenţă sau
eliberare Card în regim de urgenţă etc.
9.4.2. Nivelul taxelor, comisioanelor, penalităţilor și dobânzilor percepute de Bancă aferente
operaţiunilor cu carduri și pe care Clientul se obligă să le plătească sunt cele prevăzute în LCS.

9.4.3. Costurile datorate periodic de către Client pentru serviciile de plată se vor achita proporţional
cu perioada, ce precede încetarea relaţiilor contractuale cu Banca. În situaţia în care costurile au
fost plătite în avans, acestea vor fi rambursate proporţional.
10. PACHETE DE PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE
10.1. Informații generale:
10.1.1. Pot beneficia de pachetele tranzacționale clienții persoane juridice încadrați ca și companii mici
și întreprinzători individuali, în conformitate cu reglementările interne ale Băncii.
10.1.2. Banca oferă condiții tarifare avantajoase la achizitionarea pachetului tranzacțional, față de
achiziționarea individuală a produselor și serviciilor din care acesta este format. În plus, Banca
poate acorda deținătorilor de pachete condiții tarifare avantajoase și pentru alte produse/servicii
din oferta Băncii.
10.1.3. Tranzacțiile gratuite incluse în pachetul tranzacțional se referă la primele tranzacții efectuate
într-o lună, în ordinea cronologică efectuate strict în/din conturile înrolate în pachetul tranzacțional.
Numărul de tranzacții gratuite incluse în pachet nu se reportează de la o lună la alta.
10.1.4. Un client poate deține numai un singur pachet tranzacțional, indiferent de tipul lui.
10.1.5. Banca are dreptul:
10.1.5.1. De a nu mai oferi pachetul de produse/servicii sau orice produs/serviciu aferent a
acestuia, în situatia în care:

i. Clientul nu respectă obligaţiile ce îi revin conform contractului-cadru încheiat cu Banca
sau a oricarui alt formular/contract aferent serviciilor ce sunt reglementate suplimentar
prin astfel de formulare/contracte;
ii. neplăţii la termen a comisionului de administrare aferent pachetului de servicii și
produse contractat de Client, conform prevederilor din LCS.
10.1.5.2. De a actualiza la valorile standard, conform LCS în vigoare la data actualizării,
valoarea comisioanelor şi a dobânzilor aferente produselor/serviciilor ce au facut parte
dintr-un pachet, în cazul deciziei Bancii de a nu mai oferi pachetul de produse/servicii sau
orice produs/serviciu în conformitate cu prevederile pct. 10.1.5.1 de mai sus.
10.1.5.3. De a modifica, în orice moment, structura pachetelor de produse şi servicii contractate
de Client;
10.1.5.4. De a elimina/înlocui anumite produse din pachetele contractate de clienti dacă
acestea sunt eliminate/inlocuite din oferta Băncii la un anumit moment dat.

10.1.5.5. În situatia în care Clientul nu deține suficient disponibil în conturile sale în vederea
achitării costurilor pachetului/pachetelor contractate de Client, Banca îşi rezervă dreptul
de a nu mai oferi pachetul de produse/servicii în cauză.
10.1.5.6. Orice modificare a structurii pachetelor de produse şi servicii va fi comunicată
Clientului la sediul unitații teritoriale a Băncii, prin serviciul de Internet Banking (dacă
Clientul deține acest serviciu) sau pe site-ul Băncii.
10.2. Achiziționarea pachetului tranzacțional:
10.2.1. Achiziționarea Pachetului de produse și servicii bancare se face de către Client la solicitarea
acestuia, prin Contractul specific pus la dispozitie de către Bancă. Acesta constituie cadrul
contractual împreuna cu prezentul document, Contractele specifice produselor și serviciilor incluse
în pachet și Lista privind costurile standard ale Băncii pentru persoane juridice.
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10.2.2. Condițiile minime ca pachetul să poată fi aprobat sunt: i) selectarea tuturor produselor obligatorii
care compun pachetul; ii) achitarea debitelor restante fată de Bancă aferente contului curent și
produselor atasate contului curent până la data solicitării produsului, în cazul în care există astfel
de situații .
10.2.3. Pachetul de produse și servicii va fi activat la solicitarea clientului astfel: i) la data achiziționării;
ii) în prima zi a lunii următoare achiziționării acestuia, situație în care pachetul va ramane inactiv
în perioada cuprinsă de la data achiziției până la sfârșitul lunii curente.
10.2.4. La achiziționarea pachetului, clientul poate avea următoarele opțiuni: i) renunțarea la înrolare
în pachetul de produse și servicii a produselor opționale din pachet, situație în care comisionului
lunar de administrare pachet nu se diminuează, acesta se percepe conform LCS; ii) în cazul în
care deține deja produse și servicii bancare, acestea vor putea fi incluse în cadrul pachetului,
urmand ca celelalte produse și servicii care fac parte din pachet să fie puse la dispoziție în baza
Contractului specific, iar comisionul lunar de administrare al pachetului este prevazut in LCS. În
această situație, comisioanele deja încasate pentru conturile curente/produsele individuale
existente și incluse în pachetul de servicii și produse până la activarea acestuia, nu se vor returna.
10.3. Perioada de valabilitate a pachetului tranzacțional:
10.3.1. Pachetul tranzacțional și condițiile tarifare specifice aferente acestuia sunt valabile timp de 12
luni de la data semnării Contractului specific. Pachetul tranzacțional și conditiile tarifare specifice
aferente acestuia se prelungesc automat pe noi perioade de câte 12 luni în situatia în care niciuna
dintre părti (Bancă/Client) nu denunță în mod unilateral contractul ce are ca obiect Pachetul
tranzacțional și condițiile tarifare specifice aferente acestuia.
10.4. Condiții specifice în legatură cu costurile aferente pachetului tranzacțional:
10.4.1. Pentru pachetul de produse și servicii bancare achiziționat, Clientul va plăti lunar un comision
de administrare aferent acestuia menționat în LCS, fiind exceptat de la plata comisionului standard
aplicat fiecarui produs/serviciu individual în afara pachetului. Pentru serviciile incluse opțional în
cadrul pachetului (alerte E-MAIL/SMS sau POS), Clientul va plăti comisionul standard aferent
acestor servicii la care se va aplica un discount conform descrierii pachetelor din Contractul
specific.
10.4.2. Clientul va achita Băncii comisionul de adminstrare lunară aferent pachetului tranzacțional pe
întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, începand din prima lună calendaristică în care a fost
activat indiferent daca toate produsele si serviciile componente sunt activate sau nu. Comisionul
de administrare lunară se va percepe integral indiferent de data la care se activează sau se închide
pachetul în cadrul lunii.
10.4.3. În cazul în care clientul optează pentru activarea pachetului tranzacțional în prima zi a
următoarei luni calendaristice, comisionul de administrare lunară aferent pachetului, se va percepe
începand cu luna activarii acestuia, iar în luna curentă se vor percepe comisoanele standard pentru
produsele și serviciile existente. În cazul în care clientul efectuează tranzacții înainte de data de
activare a pachetului se vor aplica comisioanele standard conform Listei privind costurile standard
ale Băncii pentru persoane juridice sau condițiile negociate cu Banca, dacă este cazul.
10.4.4. Clientul va achita comisionul lunar de administrare aferent pachetului de produse și servicii
bancare în ultima zi lucrătoare a lunii pentru tipul de pachet activ la finalul lunii, din contul curent
în LEI înrolat în pachet. În cazul în care pachetul are atasate mai multe conturi curente, comisionul
de administrare lunară se va percepe automat din oricare din conturile curente înrolate în pachet,
în ordinea de colectare: cont curent lei, cont curent valută, ulterior, și din alte conturi de disponibil
ale clientului altele decât cele atasate pachetului. În cazul în care nu există disponibil în conturile
în LEI, comisionul se va achita oricând va exista sold disponibil, prin debitare automată a conturilor
curente în valută prin efectuarea schimbului valutar în LEI, la cursul de schimb practicat de Bancă
în ziua perceperii comisionului.

10.4.5. Banca va reține orice sume din conturile curente ale Clientului sau orice sume ce urmează să
fie încasate în conturile curente ale acestuia, până la concurența comisionului de administrare
lunară aferent pachetului de produse și servicii bancare, scadent și neonorat de acesta, indiferent
de valuta în care restantele și/sau sumele reținute sunt exprimate, cu aplicarea cursului de schimb
practicat de Bancă din ziua efectuării respectivei tranzacții. În situatia în care moneda oricărui
astfel de cont diferă de moneda în care sunt exprimate obligatiile, Banca este mandatata expres
de catre Client in vederea efectuarii conversiei valutare, la cursul de schimb practicat de Banca
(cursul la care Banca poate efectua conversia valutara a monedei în care este denominată
obligația cu moneda contului respectiv), a sumei exprimate în moneda obligațiilor respective,
precum și în vederea debitării contului respectiv cu costul aferent conversiei.
10.4.6. Comisionul de administrare lunară nu va fi perceput în cazul deținerii pachetului START în
situația în care este îndeplinită condiția de realizarea a rulajul creditor prin conturile curente
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deschise la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. conform prevederilor din LCS și a
contractului specific.
10.4.7. Pentru celelalte servicii/produse de care beneficiază sau tranzacții efectuate în afara pachetului
tranzacțional sau în afara datei de valabilitate a pachetului sau tranzacțiile efectuate din alte conturi
curente ale clientului neincluse în pachetul tranzacțional se vor aplica comisioanele standard
conform Listei privind costurile standard ale Băncii pentru Persoane Juridice sau condițiile
negociate cu Banca, dacă este cazul.
10.5. Modul de stabilire a rulajului creditor:
10.5.1. Rulajul creditor în baza căruia se aplică excepția de plată a comisionului de administrare lunară
se calculează pentru luna calendaristica în curs, în ultima zi lucrătoare a lunii, luând în calcul
depunerile de numerar, încasările intrabancare și interbancare în LEI și valută în conturile curente
deschise la Bancă.Sunt excluse transferurile între conturile proprii, deschise la Bancă, depozitele
lichidate, sumele rezultate din schimburi valutare sau trageri din creditele acordate de Bancă.
10.6. Extraopțiuni ce pot fi atașate pachetului tranzacțional:
10.6.1. Extraopțiunea include un anumit număr de tranzacții gratuite care poate fi atasată unui pachet
de produse și servicii bancare, pentru care Clientul va plăti lunar un comision aferent extraopțiunii
conform LCS indiferent dacă numărul de tranzacții incluse în cadrul extraopțiunii solicitate a fost
efectuat.
10.6.2. Extraopțiunile pot fi adăugate oricărui pachet activ sub condiția ca tranzacțiile la care fac referire
să poată fi efectuate din conturile curente incluse în pachet.
10.6.3. Clientul poate opta pentru una sau mai multe extraopțiuni, dar în cadrul unei extraopțiuni
aferente unui anumit tip de tranzacții, se poate opta numai pentru o singură variantă în același
timp.
10.6.4. Tranzacțiile incluse în cadrul extraopțiunilor se referă la primele tranzacții efectuate într-o lună,
în ordinea cronologică, efectuate strict în/din conturile înrolate în cadrul pachetului tranzacțional.
Numărul de tranzacții nu se reportează de la o lună la alta.
10.6.5. Clientul are posibilitatea de a opta pentru activarea extraopțiunii astfel: i) la data semnării cererii
de atașare a extraopțiunii ii) în prima zi a lunii următoare, situație în care până la sfârșitul lunii
curente, extraopțiunea va fi inactivă. În cazul în care, ulterior setării unei extraopțiuni cu valabilitate
în viitor, se va solicita până la activarea acelei extraopțiuni activarea unei alte extraopțiuni cu
activare de la data solicitării, acea extraopțiune va fi valabilă numai pentru luna în curs, iar pentru
menținerea acesteia și în lunile viitoare, va fi necesară solicitarea reactivării acesteia în luna
urmatoare prin semnarea documentației specifice.
10.6.6. Dezactivarea extraopțiunilor se va efectua la solicitarea clientului în următoarele situații: i) în
cazul renunțării la opțiunea selectată anterior în favoarea altei opțiuni; ii) în cazul renunțării la
opțiunea selectată anterior fără a alege o altă extraopțiune; iii) în cazul renunțării la pachetul de
produse și servicii bancare.
10.6.7. Comisionul lunar aferent extraopțiunii se va percepe pe întreaga perioadă de valabilitate a
acesteia, începand din prima lună calendaristică în care a fost activată și atasată pachetului.
Comisionul lunar se va percepe integral indiferent de data la care se activează sau se dezactivează
extraopțiunea în cadrul lunii.
10.6.8. În cazul în care clientul optează pentru activarea extraopțiunii din prima zi a următoarei luni
calendaristice, comisionul lunar de extraopțiune se va percepe începand cu luna activării acesteia.
În cazul în care clientul efectuează tranzacții aferente extraopțiunii selectate înainte de data de
activare a acesteia se vor aplica comisioanele standard conform Listei privind costurile standard
ale Băncii pentru Persoane Juridice sau condițiile negociate cu Banca, dacă este cazul.
10.6.9. Clientul va achita comisionul lunar aferent extraopțiunii în ultima zi lucrătoare a lunii, din contul
curent în LEI înrolat în pachet, iar în situatia în care pachetul are atasate mai multe conturi curente
sunt aplicabile prevederile de la art. 10.4.4 din prezentele CGA.
10.6.10. Pentru încasarea comisionului aferent extraopțiunii, Banca va aplica prevederile art. 10.4.5
din prezentele CGA.
10.6.11. Se vor aplica comisioanele standard conform LCS sau condițiile negociate cu Banca, dacă
este cazul, în urmatoarele situații: i) numărul tranzacțiilor efectuate depășește numarul tranzacțiilor
incluse în extraopțiune; ii) tranzacțiile au fost efectuate în afara datei de valabilitate a extraopțiunii;
iii) tranzacțiile au fost efectuate din alte conturi curente ale clientului care nu au fost incluse în
pachetul tranzacțional.
10.7. Modificarea pachetului tranzacțional la inițiativa clientului:
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10.7.1. Clientul poate solicita modificarea pachetului de produse și servicii acestuia astfel: i) adăugarea
sau dezactivarea unei extraoptiuni ii) adaugarea sau dezactivarea unui produs/ serviciu optional
aferent pachetului tranzactional ales conform descrierii din Contractul specific.
10.7.2. În cazul în care Clientul solicită renuntarea la anumite produse/servicii dintr-un pachet
tranzacțional, pentru produsele/serviciile menținute în acesta, Banca continuă să perceapă
comisioanele aferente pachetului respectiv.

10.7.3. În cazul în care clientul doreste înlocuirea contului/lor curente înrolate în pachet, acest lucru va
fi posibil prin închiderea pachetului existent și deschiderea unui nou pachet în care vor fi înrolate
noile conturi.
10.7.4. Clientul poate opta pentru modificarea pachetului tranzacțional, iar acest lucru va fi posibil prin
închiderea pachetului existent și deschiderea unui nou pachet.
10.7.5. Produsele din pachetul inițial vor putea fi înrolate în noul pachet, respectiv în cazul în care
clientul doreste modificarea unui pachet, produsele deținute în pachetul anterior, dacă sunt în
structura pachetului nou ales, vor fi integrate în pachetul nou. În cazul în care un produs/serviciu
din cadrul unui pachet este transferat în cadrul altui pachet contractat de către Client,
produsul/serviciul respectiv se supune termenilor și condițiilor aplicabile noului pachet de produse.
Produsele și serviciile deținute în pachetul anterior care nu se regăsesc în structura pachetului nou
ales, vor continua să funcționeze în mod individual, Clientul datorând Băncii nivelul standard al
comisioanelor confom Lista privind costurile standard ale Băncii pentru Persoane Juridice. În cazul
în care clientul doreste închiderea acestor produselor și serviciilor componente ale pachetului va
trebui să solicite acest lucru pe formularele Băncii pentru fiecare produs în parte.
10.7.6. În ultima zi lucrătoare a lunii în cadrul căreia s-a solicitat modificarea pachetului tranzacțional
clientul va plăti următoarele costuri: i) comision lunar de administrare aferent noului pachet
tranzacțional deschis ii) după caz, comisioanele aferente produselor și serviciilor deținute în
pachetul tranzacțional anterior care nu se regăsesc și/sau nu au au fost incluse în structura
pachetului tranzacțional nou ales și pentru care nu s-a solicitat închiderea.
10.8. Modificarea pachetului la initiațiva Băncii:
10.8.1. Banca poate modifica structura pachetelor tranzacționale de produse și servicii contractate de
către Client prin: i) decizia de modificare a structurii pachetului sau ii) eliminarea de la vânzare a
unor pachete.
10.8.2. Banca va comunica decizia sa Clientului prin serviciul de Internet Banking (daca Clientul deține
acest serviciu) sau pe site-ul Băncii.
10.8.3. Banca va notifica Clientul cu privire la modificarea structurii pachetului sau încetarea valabilității
pachetului tranzacțional cu 2 luni înainte de modificarea sau dezactivarea acestuia. Produsele și
serviciile din pachetul dezactivat sau care nu mai intră în noua structură a pachetului vor continua
să functioneze în mod individual, Clientul datorând Băncii nivelul standard al comisioanelor
conform Listei privind costurile standard ale Băncii pentru Persoane Juridice. În cazul în care
clientul doreste închiderea acestor produse și servicii componente va trebui să solicite acest lucru
prin completarea formularelor specifice puse la dispoziție de către Banca pentru fiecare produs în
parte.
10.8.4. De asemenea, Clientul va putea opta pentru deschiderea unui nou pachet tranzacțional din
oferta Băncii la acel moment și va putea înrola produsele din pachetul inițial în noul pachet,
produsul/serviciul respectiv urmând să se supună termenilor și condițiilor din Condițiile specifice
aplicabile noului pachet tranzacțional.
10.9. Inchiderea pachetului:
10.9.1. Banca poate opri furnizarea pachetului în oricare din următoarele cazuri: i) Clientul nu își
respectă obligațiile contractuale conform prezentului document; Banca are dreptul de a nu mai
oferi pachetul de produse și servicii bancare în situațiile mentionate la art. 10.1.5 cu precizarea ca
înregistrarea restanței la plata a comisionului de administrare lunară a pachetului pentru o perioadă
de 2 luni va implica dezactivarea automată a acestuia, iar produsele și serviciile din pachet vor
continua să funcționeze în mod individual. În acest caz Clientul datorează Băncii nivelul standard
al comisioanelor confom Lista privind costurile standard ale Băncii pentru Persoane Juridice.
10.9.2. În cazul în care Banca decide eliminarea din oferta sa, pachetul de produse și servicii bancare
(conform art. 10.1.5.4 de mai sus), Banca va notifica Clientul cu 2 luni înainte de eliminarea
acestuia din oferta Băncii.
10.9.3. În cazul închiderii pachetului la initiativa clientului, produsele si serviciile din pachet vor continua
sa functioneze în mod individual, Clientul datorând Băncii nivelul standard al comisioanelor
conform Listei privind costurile standard ale Băncii pentru persoane juridice începând din luna în
care clientul a solicitat închiderea pachetului. În cazul în care clientul doreste închiderea produselor
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și serviciilor componente ale pachetului va trebui să solicite acest lucru prin completarea
formularelor specifice puse la dispoziție de către Banca, pentru fiecare produs în parte.
10.9.4. Clientul poate solicita în scris renuntarea la pachetul tranzacțional, caz în care va trebui să
achite, la data închiderii pachetului, integral comisionul lunar de administrare de pachet aferent
lunii în cadrul căreia se închide pachetul. De asemenea, în cazul în care pachetul se închide în
primele 6 luni de la contractare, Clientul va trebui să plătească, la data închiderii pachetului, un
comision de închidere pachet conform Listei privind costurile standard ale Băncii pentru Persoane
Juridice.
11. PRODUSE DE ECONOMISIRE
11.1. Banca poate constitui depozite la termen şi alte produse de economisire destinate depozitării de fonduri
pentru anumite perioade de timp, fonduri provenite din contul curent al Clientului sau din alte conturi
deschise pe numele Clientului.
11.2. Banca este instituţie de credit participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
(denumit ”FGDB”). Sumele depuse în conturile deschise la Bancă fac obiectul garantării de către Fondul
de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul
garantării depozitelor în sistemul bancar. În temeiul prezentelor CGA Titularul de cont confirmă faptul
că a luat la cunoştinţă de prevederile legislative referitoare la limitele şi condiţiile de garantare a
depozitelor de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

11.3. Clientul este informat cu privire la faptul că depozitele garantate prin Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare, în limita echivalentului sumei de 100.000 de EUR, nu fac obiectul recapitalizării interne, în
cazul intervenirii unei proceduri de rezoluție bancară conform dispozițiilor Legii nr.312/2015 privind
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul financiar coroborate cu prevederile Legii nr.311/2015
privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. În cazul
intervenirii unei astfel de proceduri, Banca nu va fi răspunzătoare față de creanțele Clientului care exced
sumei garantate de FGDB și care ar putea face obiectul recapitalizării interne în sensul reducerii,
convertirii sau anulării acestor creanțe, conform măsurilor dispuse de autoritatea competentă.
În înțelesul prezentei clauze ”rezoluția bancară” și ”recapitalizarea internă” sunt definite după cum
urmează: (i) rezoluția bancară reprezintă un proces de restructurare a unei instituții de credit, ce
urmărește asigurarea continuității funcțiilor critice oferite clienților săi, restabilirea viabilității sale,
lichidarea părții reziduale a acesteia prin procedurile normale de insolvență în condițiile menținerii
stabilității financiare. Procesul este gestionat de o autoritate desemnată de legiuitor în acest scop, care
dispune de un set de instrumente și competențe specific; (ii) recapitalizarea internă, care are
aplicabilitate în toate țările Uniunii Europene, este instrumentul prin care autoritatea de rezoluție exercită
competențe de reducere a valorii și/sau de conversie a anumitor datorii ale instituției de credit supuse
rezoluției, pentru a absorbi pierderile și a recapitaliza instituția în măsură suficientă pentru a se conforma
cerințelor de autorizare.
11.4. Depozitele clienţilor aflaţi în relaţii speciale cu Banca se supun reglementărilor legale în materie.
11.5. Banca va aduce la cunoştinţa Clientului, prin afişare la sediile unităţilor teritoriale ale sale, Lista
Depozitelor Negarantate, informaţiile referitoare la garantarea depozitelor, obligaţiile deponenţilor,
plafoanele de garantare, precum şi informaţiile privind calculul, plata şi încasarea compensaţiilor.
11.6. Clienţii persoane juridice au obligaţia ca în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data schimbării
încadrării în categoria depozitelor garantate/negarantate să notifice Băncii această modificare.
11.7. În concordanţă cu propria politică de afaceri, Banca îşi rezervă dreptul de a stabili condiţiile, limitele
minime şi/sau maxime pentru sumele şi/sau perioadele de constituire a produselor de economisire.
11.8. Produsele de economisire se vor constitui în baza documentelor specifice încheiate între Bancă şi
Client, în care se vor reglementa următoarele, fără a avea caracter limitativ: valuta, suma, rata dobânzii
şi durata produselor de economisire. Pe durata de constituire a depozitului la termen, Clientul renunţă
la drepturile sale de a dispune de fondurile constituite sub formă de depozit, dacă nu a convenit altfel
cu Banca.
11.9. Depozitele la termen sunt produse de economisire deschise în numele Clientului, pe o perioadă
determinată, solicitată de acesta. Clientul poate opta pentru un produs de depozit cu dobândă fixă sau
cu dobandă variabilă, în funcţie de caracteristicile produselor oferite de Bancă.
11.10. Depozitele la termen se pot constitui cu sau fără prelungire automată. Prelungirea automată a
depozitului la termen presupune că, la expirarea perioadei pentru care s-a constituit depozitul anterior,
Banca va reînnoi depozitul prin constituirea automată a unui nou depozit pe o perioadă de timp similară
cu cea a depozitului anterior. Fiecare nou depozit la termen ce se constituie în situaţia prelungirii
automate va fi în sumă egală cu suma depozitului anterior (suma depozitată iniţial la care se adaugă
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eventualele dobânzi plătite şi capitalizate, în funcţie de opţiunea Clientului). În situaţia în care a fost
convenită reînnoirea automată a depozitului la termen, aceasta se va efectua de către Bancă în
condiţiile cuprinse în prezentele CGA şi în cuprinsul formularului specific semnat cu Clientul, până la
primirea din partea Clientului a unei solicitări scrise contrare.
11.11. Pentru fiecare tip de produse de economisire, Banca bonifică dobânda, aceasta variind în funcţie de
tipul, durata de depozitare şi valuta în care se constituie acesta. În situaţia reînnoirii automate a
depozitului la termen, rata anuală a dobânzii aferentă acestuia va fi actualizată pentru fiecare nouă
perioadă de depozitare la nivelul ratei anuale a dobânzii practicată de Bancă la momentul reînoirii
automate, pentru acel tip de depozit. Clientul se poate informa cu privire la nivelul ratei anuale a dobânzii
aplicate de Bancă depozitului reînnoit automat, prin consultarea site-ului oficial al Băncii, la sediile
unităţilor teritoriale ale acesteia sau prin apelarea serviciului Call-Center la 0800 800 888.
11.12. Depozitele la termen se pot constitui cu sau fără capitalizarea dobânzii. Cu excepţia depozitelor cu
capitalizarea dobânzii, pentru celelalte tipuri de depozite la termen, sumele provenite din dobânzile
acumulate se vor vira (diminuate cu impozitele şi taxele legale aplicabile) în contul curent al Clientului
deschis la Bancă, cont menţionat în cuprinsul formularului specific.
11.13. În temeiul prezentelor CGA şi a formularelor specifice semnate de Client cu Banca persoanele
autorizate să dispună de fondurile din contul curent al Clientului deschis la Bancă sunt împuternicite să
dispună şi de fondurile constituite sub formă de depozit/produse de economisire, cu excepţia cazului în
care Clientul dispune altfel prin documente corespunzătoare depuse la Bancă.
11.14. Fiecărui produs de economisire constituit prin intermediul serviciului I-B@ank i se atribuie o referinţă
unică, menţionată în dreptul fiecarui produs, atât în extrasul de cont, cât şi la fiecare afişare a depozitului
în ecranele I-B@nk. Pentru constituirea unor produse de economisire prin intermediul serviciului I–
B@nk, Clientul completează în aplicaţie solicitarea şi autorizează tranzacţia.
11.15. În situaţia în care Clientul doreşte lichidarea unui produs de economisire prin intermediul aplicaţiei
Internet Banking, acesta va completa în aplicaţie solicitarea şi va autoriza tranzacţia. Operaţiunea de
lichidare a produsului de economisire astfel autorizată se va concretiza prin transferul soldurilor
depozitului respectiv către contul curent al Clientului.

11.16. În situaţia în care Clientul îndeplineşte condiţiile pentru constituirea/lichidarea produsului de
economisire, solicitarea sa va fi implementată automat până la sfârşitul zilei lucrătoare respective, cu
respectarea cut-off times prevăzute în LCS sau în cursul zilei lucrătoare următoare solicitării, în situaţia
în care solicitarea Clientului a fost autorizată într-o zi nelucrătoare sau în afara cut-off times. În situaţia
în care Clientul nu îndeplineşte condiţiile pentru constituirea/lichidarea produsului de economisire,
solicitarea sa nu va fi procesată, Clientul fiind informat printr-un mesaj de notificare cu referire la motivul
neprocesării tranzacţiei, mesaj transmis prin intermediul aplicaţiei I-B@nk.
12. SERVICIUL ALERTE E-MAIL/SMS
12.1. Informații generale
12.1.1. Banca pune la dispoziție Serviciul ALERTE E-MAIL/SMS la cererea Clientului în baza unui
abonament. Acest serviciu oferă Clientului posibilitatea primirii informațiilor prin mesaje transmise
de către Bancă pe adresa de e-mail si/sau prin intermediul mesajelor SMS transmise direct pe
numărul de telefon național, indicate pe proprie raspundere de către Client în documentația
specifică serviciului care va pusă la dispoziție de către Bancă.
12.1.2. Un abonament pentru serviciul ALERTE E-MAIL/SMS poate fi activat pentru un singur număr
de telefon mobil sau pentru o singura adresa de e-mail și poate furniza informări pentru 1 până la
10 conturi. Pentru un numar de telefon suplimentar sau adresă de e-mail suplimentară, Clientul
poate opta pentru un nou abonament.
12.1.3. Un abonament lunar la serviciul ALERTE E-MAIL/SMS include un numar maxim de 20 e-mailuri sau 20 de SMS-uri care se numără cronologic în funcție de operațiunile efectuate pe oricare
din conturile incluse în abonament. În cazul în care este depăsit numărul de e-mailuri incluse în
abonament, Banca nu va percepe comision pentru e-mailurile transmise suplimentar. În cazul în
care se depăseste numărul de SMS-uri incluse în abonament, Banca va percepe comisioane
Clienților pentru fiecare SMS trimis suplimentar conform LSC
12.1.4. Informările se transmit în zilele bancare lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00
– 18:00. Excepție fac informările privind tranzacțiile cu cardurile care se transmit prin E-MAIL/SMS
la momentul efectuării acestora, 24 de ore din 24.
12.1.5. În cazuri excepționale, atunci când încasările nu se pot finaliza până la ora 18.00, Clientul va
primi alertele în urmatoarea zi bancară lucrătoare, în intervalul orar menționat.
12.1.6. Mesajele primite de la Bancă au caracter strict informativ, iar în cazul inadvertențelor, primează
operatiunile înregistrate în extrasul de cont.
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12.2. Caracteristicile Serviciului ALERTE E-MAIL/SMS
12.2.1. Prin plata unui abonament Clientul va beneficia de una din metodele de comunicare: E-mail
sau SMS. În cazul în care se doreste accesarea ambelor metode de comunicare Clientul va plăti
contravaloare a 2 (două) abonamente. Abonamentul se activează/dezactivează în maxim 24 de
ore de la momentul completării documentației specifice acestuia în unitatea teritorială.
12.2.2. Serviciul ALERTE E-MAIL/SMS include următoarele informări:
- Alerte privind încasarile prin ordine de plată/instrumente de debit (cec, bilet la ordin, cambie) și
pentru încasarile în valuta prin ordine de plata ≥ 100 RON sau echivalentul în valută;
- Alerte privind plătile prin ordine de plată/ instrumente de debit (cec, bilet la ordin, cambie)/
debitare directă și pentru plătile în valută prin ordine de plată ≥ 100 RON sau echivalentul în
valută;
- Alerte BO/Cec/Cambii primite la plată;
- Alerte BO/Cec/Cambii plătite;
- Alerte pentru BO/Cec/Cambii primite la plată și refuzate;
- Alerte privind instrucțiunile Direct Debit primite la plată;
- Alertele privind instrucțiunile Direct Debit plătite;
- Alertele privind instrucțiunile Direct Debit primite la plată și refuzate;
- Alertele privind depozitele ajunse la maturitate;
- Alerte privind tranzacții efectuate cu cardul de debit/credit la ATM, POS și pe internet ≥ 50 RON;
- Alerte privind anulările tranzacțiilor efectuate cu cardul de debit/credit la ATM, POS și pe
internet ≥ 50 RON sau echivalentul în valută;
- Alerte privind disponibilul în conturile curente ≥ 100 RON sau echivalentul în valută.

12.2.3. Echivalentul în valută pentru limitele stabilite de Client prin formulare specifice se calculează la
cursul oficial BNR din data efectuării tranzacției ce face obiectul alertei.
12.2.4. Alertele privind disponibilul existent în cont se transmit dimineața conform frecvenței selectate
de Client, iar restul alertelor se transmit la momentul avizării operațiunilor de către Bancă.
12.2.5. Alertele pentru operațiunile efectuate prin intermediul cardurilor se transmit la momentul
efectuării acestora. Pentru tranzacțiile internaționale efectuate cu cardul, alertele vor include suma
și valută de la data realizării tranzacțiilor. Nu se transmit informări (alerte) pentru transferurile intre
conturile proprii ale Clientului.
12.2.6. Clienții pot personaliza abonamentul la serviciul ALERTE E-MAIL/SMS la ghișeele Băncii prin
semnarea documentației specifice.
12.2.7. Banca nu va transmite alerte pentru tranzacțiile efectuate cu cardul în regim offline (tranzacții
permise de regulamentele internaționale Visa/Mastercard la anumite tipuri de comercianti și în
anumite limite, realizate fără verificarea prealabilă a stării cardului și a disponibilităților existente în
cont).
12.3. Comisioane
12.3.1. Comisioanele pentru abonamentele aferente utilizării serviciului ALERTE E-MAIL/SMS se rețin
automat din contul curent de lei și/sau valută al Clientului, utilizând cursul oficial de schimb BNR
valabil în ziua perceperii acestora. Comisioanele pentru abonamente se rețin lunar Clienților, în
ultima zi din lună pentru luna în curs. În cazul în care un Client solicită închiderea conturilor curente
sau renunță la serviciul ALERTE E-MAIL/SMS în cursul lunii, acestuia i se va percepe valoarea
abonamentului pe întreaga lună, nu doar pentru perioadă în care a funcționat abonamentul precum
și contravaloarea comisioanelor pentru eventualele SMS-uri suplimentare. Clientul va plăti Băncii
abonamentul lunar indiferent dacă a utilizat sau nu serviciul pentru care acesta și-a exprimat
opțiunea. Comisionul pentru abonament este datorat începand cu luna încheierii prezentei
Convenții, accesări serviciului indiferent de numărul de zile în care serviciul a fost activ în cursul
lunii respective.
12.3.2. În cazul în care Clientul nu achită timp de o lună contravaloarea abonamentului și eventualele
comisioane datorate pentru SMS-uri suplimentare, din lipsa de disponibil sau alte motive, Banca
va putea sista furnizarea informărilor fără punerea în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă.
Reactivarea se va face numai după plată datoriilor aferente serviciului către Bancă în baza unei
cereri scrise depusă de către Client la ghișeele Băncii.
12.3.3. Comisioanele pentru serviciile prestate sunt cele specificate în Anexa „Lista privind costurile
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standard ale Băncii - Persoane Juridice/Entități Economice” afisată la sediile Băncii și pe pagina
web www.intesasanpaolobank.ro.
12.4. Răspunderea părților
12.4.1. Prin documentația semnată, Clientul mandatează Banca Comercială Intesa Sanpaolo România
S.A. să transmită E-MAILuri/SMS-uri pentru tranzacțiile efectuate fără a fi necesare instrucțiuni
suplimentare
12.4.2. Clientul poartă întreaga raspundere pentru corectitudinea datelor de identificare furnizate către
Banca în baza documentației specifice serviciului (Codurile IBAN, denumirea cardului, numele și
prenumele înscrise pe card, etc.) și pentru existența fondurilor suficiente în cont pentru reținerea
abonamentului lunar și costurilor suplimentare.
12.4.3. Banca nu își asumă nici o răspundere pentru erorile de transmitere care pot apărea, în afara
cazului în care acestea se datorează exclusiv culpei Băncii.

12.4.4. Banca nu raspunde de prejudiciile directe/indirecte produse Clientului ca urmare a utilizării
serviciului ALERTE E-MAIL/SMS, Clientul fiind singurul responsabil pentru riscurile ce pot decurge
din accesarea e-mailului și/sau a sms-urilor de către terțe persoane și implicit accesul acestora la
conținutul confidențial al e-mailurilor și sms-urilor primite de la Bancă, inclusiv în caz de pierdere,
furt a dispozitivelor prin intermediul cărora Clientul primește comunicările de la Bancă, ori în cazul
accesului nepermis/neautorizat al terților la aceste dispozitive.
12.5. Durata, modificarea și încetarea aplicării termenilor și condițiilor pentru serviciul ALERTE E-MAIL/SMS
12.5.1. Serviciul ALERTE E-MAIL/SMS se activează pe o durată nedeterminată de timp, începand cu
data accesării acestuia
12.5.2. Banca poate aduce modificări prezențelor condițiilor și/sau taxelor și comisioanelor aferente
serviciului de ALERTE E-MAIL/SMS pe parcursul derulării acestuia, cu un preaviz de 2 (două) luni
calculat de la data transmiterii către Client a notificării scrise în acest sens. În cazul în care Clientul
nu acceptă modificările comunicate de către Bancă, acesta are dreptul de a denunța unilateral
încetarea serviciului ALERTE E-MAIL/SMS până la data propusă pentru intrarea în vigoare a
modificărilor. Neprimirea de către Banca a unui răspuns din partea Clientului, până la data propusă
pentru intrarea în vigoare a modificărilor, va fi considerată acceptare tacită de către acesta a noilor
condiții contractuale. Termenul de 2 (două) luni nu se va aplica modificarilor impuse prin aplicarea
unor noi prevederi legale, astfel de modificări aplicandu-se în funcție de data intrării în vigoare a
reglementărilor legale respective.
12.5.3. În cazul în care Clientul dorește schimbarea numărului de telefon mobil comunicat pentru
primirea informărilor, este necesar ca acesta să completeze la ghișeele Băncii documentația
privind înlocuirea numărului de telefon mobil indicat inițial, număr către care nu se vor mai
transmite informările.
12.5.4. Clienții au posibilitatea de a opta pentru alerte suplimentare față de cele selectate inițial, de a
mări limita de sumă standard pentru alertele privind încasarile și platile în lei/valuta și tranzactiile
cu cardurile, precum și de a renunța la anumite opțiuni, prin completarea documentației specifice
la ghiseele Bancii.
12.5.5. Serviciul încetează de drept la data închiderii relației cu Banca, fără a mai fi necesare notificări
prealabile sau ulterioare din partea Băncii.
12.5.6. Clientul poate denunța unilateral serviciul de ALERTE E-MAIL/SMS în orice moment după
activarea serviciului și fără a se aplica un comision penalizator sau orice altă taxa. Denunțarea se
poate realiza numai cu îndeplinirea prealabilă a obligației de achitare integrală a abonamentului
pentru luna în curs și a contravalorii comisioanelor pentru eventualele SMS-uri suplimentare. În
acest scop, Clientul se va prezenta la Bancă și va completa formularul specific furnizat de Bancă.
12.5.7. Banca poate denunta unilateral serviciul de ALERTE E-MAIL/SMS în baza unei notificări scrise
comunicate Clientului cu 2 (două luni) înainte de data efectivă de încetare.
12.5.8. Banca își rezervă dreptul de a rezilia serviciul de ALERTE E-MAIL/SMS oricând pentru
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de Client prin prezentul
document, ulterior notificării în scris a Clientului. Acesta va fi considerat desfiinţat de drept în
termenul specificat în notificare, fără a fi nevoie de îndeplinirea unei alte formalități legale.
12.6. La solicitarea Clientului, Banca acordă informații privind serviciul Alerte E-MAIL/SMS, la telefon 0800
800 888 (gratuit, apelabil din orice retea de telefonie din România) de luni până vineri între orele 08:00
– 20:00.
13. CONTUL DE CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIU INIŢIAL
13.1. Banca poate deschide conturi de capital social/patrimoniu iniţial în favoarea persoanelor juridice
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rezidente (a fondatorilor acesteia) care au obligaţia legală de a depozita capitalul social/patrimoniul
iniţial minim la o instituţie de credit înainte de a dobândi personalitate juridică conform legislaţiei în
vigoare.
13.2. Banca va deschide conturi de capital social/patrimoniu iniţial doar în condiţiile în care i se vor prezenta
documentele originale doveditoare ale înfiinţării persoanei juridice şi se vor depune copii certificate în
acest sens (ex: act constitutiv, statut, etc.), precum şi documente din care să rezulte suma exactă şi
moneda în care este exprimat capitalul social/patrimoniul iniţial ce se va depune, modalitatea de plată
a acestuia, fondatorii persoanei juridice, persoana/persoanele nominalizată/e ca persoana autorizata
să dispună de fondurile din contul de capital social/patrimoniu iniţial deschis la Bancă, precum şi datele
de identificare şi specimenele de semnătură ale acestora.
13.3. Ulterior deschiderii contului de capital social/patrimoniu iniţial şi primirea sumei corespunzătoare
acestuia de la fondatori, Banca va bloca fondurile din contul respectiv şi va elibera împuternicitului
contului de capital social/patrimoniu iniţial deschis o confirmare scrisă a operaţiunii de constituire a
contului de capital social/patrimoniu iniţial. În situaţia în care, până la momentul înregistrării în condiţiile
legii a entităţii pentru care s-a deschis contul de capital social/patrimoniu iniţial, fondatorii decid că
entitatea nu se va mai înfiinţa, furnizând Băncii dovezi în acest sens, doar împuterniciţii să dispună de
sumele aflate în respectivul cont sunt autorizaţi să dispună de fondurile aferente, acestea restituinduse fondatorilor conform deciziei acestora.
13.4. Persoanele împuternicite să dispună de sumele aflate în contul de capital social/patrimoniu iniţial nu vor
putea substitui alte persoane care să dispună asupra contului respectiv, împuterniciţii neputând fi
schimbaţi decât cu acordul tuturor fondatorilor persoanei juridice.
13.5. Fondurile din contul de capital social/patrimoniu iniţial nu sunt purtătoare de dobândă.
13.6. Ulterior dobândirii personalităţii juridice, persoana juridică (prin fondatori sau administratori) va pune la
dispoziţia Băncii în cel mai scurt timp posibil, în original, dovada obţinerii personalităţii juridice şi va
depune o copie a documentului de înregistrare în registrele prevăzute de legislaţia în vigoare. În temeiul
acestor documente, în funcţie de hotărârea organului statutar competent al persoanei juridice, Banca
fie va deschide acesteia un cont curent în condiţiile precizate în prezentele CGA (cont curent în care
vor transfera fondurile existente în contul de capital social/patrimoniu iniţial), fie va plăti sau transfera
fondurile din contul de capital social/patrimoniu iniţial în contul curent deschis la o altă bancă, în ambele
situaţii contul de capital social/patrimoniu iniţial închizându-se.
13.7. În situaţia în care în termen de 1 (unu) an de la data constituirii contului de capital/patrimoniu iniţial
Banca nu primeşte confirmarea dobândirii personalităţii juridice, precum şi în cazul în care în termen de
30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii confirmării dobândirii personalităţii juridice Banca
nu primeşte un ordin satisfăcător din partea organului statutar competent al persoanei juridice cu privire
la destinaţia fondurilor din contul de capital social/patrimoniu iniţial deschis, Banca poate închide
respectivul cont, fără nici o justificare sau altă formalitate prealabilă, cu un preaviz de 30 (treizeci) de
zile calendaristice calculat de la data transmiterii unei comunicări scrise în acest sens către oricare
dintre împuterniciţii de a dispune de cont sau fondatori (la ultima adresă comunicată Băncii). În situaţia
în care în perioada de preaviz dată de Bancă în ceea ce priveşte închiderea contului, Banca nu primeşte
nici un fel de instrucţiune din partea acestora privind modul de tratare a soldului contului vizat, aceasta
va transfera sumele în cauză într-un cont colector, unde le va contabiliza pe perioada stabilită de lege,
sumele respective nefiind purtătoare de dobândă.

13.8. În situaţia în care Banca închide contul de capital social/patrimoniu iniţial ca urmare a neprimirii în
termen de 1 (unu) an a confirmării dobândirii personalităţii juridice, închiderea contului de capital
social/patrimoniu iniţial se va comunica de Bancă şi instituţiei competente de a dispune dobândirea
personalităţii juridice şi înregistrarea persoanelor juridice în registrele prevăzute de lege. Comunicarea
se va efectua pe cheltuiala fondatorilor care au deschis contul de capital social/patrimoniu iniţial,
deducându-se din fondurile ce se vor transfera din contul capital social/patrimoniu iniţial ce urmează a
se închide.
14. SCRISORI DE GARANŢIE BANCARĂ
14.1. La solicitarea Clientului, Banca poate emite o scrisoare de garanţie Bancară sau o altă formă de
garantare în numele sau contul Clientului. Emiterea unei scrisori de garanţie bancară sau a oricărei
forme de garantare (inclusiv asumarea unor angajamente pentru şi în numele Clientului) se va efectua
cu respectarea de către Client a tuturor condiţiilor solicitate de Bancă.
14.2. În situaţia emiterii unei forme de garantare în numele sau contul Clientului, Banca va efectua plata
aferentă acesteia în situaţia neîndeplinirii de către Client a obligaţiilor garantate şi doar la cererea scrisă
a beneficiarului garanţiei. În aceste situaţii Clientul are obligaţia de a rambursa imediat Băncii toate
sumele plătite de aceasta în baza garanţiei emise împreună cu toate costurile sau cheltuielile efectuate
de Bancă legate de aceasta, Banca având drept de regres împotriva Clientului pentru recuperarea
integrală a acestor sume.
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14.3. În orice moment Banca este îndreptăţită să solicite Clientului garanţii corespunzătoare (inclusiv
încheierea de acorduri speciale de garantare) dacă aceasta consideră necesar în vederea asigurării
îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată prezente şi viitoare ale Clientului faţă de Bancă, chiar dacă aceste
obligaţii sunt limitate în timp, condiţionate sau nu sunt încă scadente.
15. GARANTARE

15.1. Clientul este obligat să menţină, să protejeze și să asigure orice bunuri sau alte drepturi ce au fost
constituite garanţii în favoarea Băncii.
15.2. Clientul nu va transfera sau greva în favoarea terţilor garanţiile constituite în favoarea Băncii fără acordul
scris în acest sens al acesteia.
15.3. Clientul va oferi Băncii toate documentele necesare în vederea asigurării valabilităţii, administrării,
utilizării, eliberării și valorificării garanţiei (ex: copiile registrelor publice, asigurări etc.), suportând toate
cheltuielile în acest sens. În situaţia în care Clientul nu-și îndeplinește aceste obligaţii Banca este
îndreptăţită să procure documentele în cauză pe cheltuiala Clientului. În situaţia în care Clientul nu
achită aceste sume, Banca se poate îndrepta împotriva acestuia declarând toate sumele datorate ca
scadente și exigibile, demarând procedurile legale de recuperare a sumelor în discuţie.
15.4. Banca este autorizată în mod expres ca, în situaţia în care Clientul nu își îndeplinește obligaţiile
garantate, să execute garanţiile constituite pentru recuperarea pretenţiilor sale faţă de Client în mod
corespunzător, executarea rămânând la latitudinea Băncii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, Banca
fiind îndreptăţită să aleagă ordinea de executare. Acest drept al Băncii este irevocabil și se întinde pe
întreaga durată de valabilitate a relaţiei de afaceri dintre Bancă și Client și chiar și după încetarea sa,
în cazul neîndeplinirii obligaţiilor Clientului faţă de Bancă, până la îndeplinirea în totalitate a acestor
obligaţii.
16. DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE OPERAŢIUNILOR BANCARE. GENERALITĂŢI.
16.1. Clientul va achita Băncii toate costurile legate de derularea operaţiunilor sale bancare, precum şi toate
tipurile de cheltuieli asociate (ex: taxe, impozite, etc.). Banca percepe comisioanele, taxele şi/sau
spezele prevăzute în LCS.
16.2. Banca va bonifica dobânda aferentă tipului de cont curent deţinut de Client. Dobânda se va calcula la
soldul contului la sfârsitul fiecarei zile şi se va vira în contul curent al Clientului în prima zi lucrătoare a
lunii următoare. Banca îşi rezervă dreptul de a modifica nivelul dobânzilor, comisioanelor, taxelor şi/sau
spezelor în funcţie de mişcările pieţei, de politica sa comercială şi/sau de condiţiile specifice ale
tranzacţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi contractuale.
16.3. În temeiul prezentelor CGA, Clientul autorizează expres Banca să îi debiteze conturile automat şi fără
preaviz cu toate sumele necesare pentru acoperirea (i) cheltuielilor de executare, prime de asigurare,
alte costuri suportate de Bancă în legatură cu prezentele CGA, indiferent de titlu; (ii) comisioane
restante; (iii) dobanzi restante/penalizatoare; (iv) principal restant; (v) comisioane curente; (vi) dobandă
curentă; (vii) principal curent, ce se vor reţine cu prioritate din conturile de disponibil (în lei şi/sau valută)
ale Clientului, astfel cum au fost stabilite acestea prin contracte semnate între părţi. În situaţia existenţei
mai multor obligaţii de plată de acelaşi fel, sumele plătite/încasate se vor imputa de Bancă în ordinea
decisă de aceasta.
16.4. Lista privind Costurile Standard ale Bancii este disponibilă spre consultare şi la sediile unităţilor
teritoriale ale Băncii şi include doar comisioanele, taxele şi/sau spezele aferente derulării relaţiei
contractuale directe cu Clientul, neincluzând şi eventualele cheltuieli generate de relaţia Clientului cu
terţe părţi. Aceste costuri mentionate in cuprinsul LCS sunt aferente/accesorii contului deţinut de către
Client la Bancă şi se suportă de către Client în funcţie de tipul pachetului de produse si servicii/contului
curent de care acesta beneficiază.
16.5. În situaţia clienţilor persoane juridice/entităţi economice, Banca are dreptul de a revizui periodic nivelul
costurilor cuprinse în LCS, fără notificarea prealabilă în scris a acestora, clienţii având posibilitatea de
a lua la cunoştinţă despre nivelul costurilor practicate de către Bancă prin consultarea LCS disponibilă
la sediile unităţilor teritoriale ale Băncii si pe pe pagina de Internet a Băncii, www.intesasanpaolobank.ro.
16.6. În situaţiile în care Banca apelează la serviciile unor terţe persoane, pe cheltuiala Clientului, Banca va
comunica Clientului toate documentele certificând cheltuiala respectivă, acesta fiind obligat să le achite
integral.
16.7. Clientul va suporta, de asemenea, şi alte cheltuieli incidentale efectuate de Bancă, născute din relaţia
de afaceri cu Clientul, incluzând, fără a se limita la: costurile notariale, costurile asigurărilor, costurile de
traducere, costurile poştale şi de telecomunicaţii, percepute conform tarifelor operatorilor economici, cu
exceptia cazului în care se prevede altfel în documentele semnate între Client şi Bancă. Clientul
autorizează expres Banca să-i debiteze contul cu toate aceste costuri şi cheltuieli.
16.8. Plata de către Client a oricărei sume datorate Băncii va fi netă de orice impozit, taxă, reţinere la sursă
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sau deducere de orice natură, prezentă sau viitoare.
16.9. Banca poate plati Clientului dobândă aferentă fondurilor disponibile în contul/conturile sale, conform
ratelor de dobândă valide si în funcţie de pachetul de produse şi servcii/tipul de cont detinut de Client.
Clientul are posibilitatea de a se informa cu privire la nivelul ratei dobânzii cu care se bonifică sumele
existente în contul său curent sau în contul produselor de economisire, la sediile unitatilor teritoriale ale
Băncii, apelând serviciul Call Center la 0800 800 888 sau consultând site-ul oficial al Băncii.

16.10. Banca poate modifica nivelul ratelor de dobândă (fără a fi necesară avizarea prealabilă a Clientului)
în orice moment, în funcţie de mişcările pieţei, de politica sa comercială şi/sau de condiţiile specifice ale
tranzacţiilor.
16.11. Banca va bonifica cu dobânda produsele de economisire constituite de Client putând bonifica cu un
anumit procent de dobândă (revizuibil în orice moment) şi disponibilităţile la vedere deţinute de acesta.
Dobânda bonificată de Bancă se va calcula folosindu-se formula:
Dobânda = Capital x [(RD x NZ)/365], unde:
Capital – suma depozitată pe intervalul de calcul aferent NZ;
RD – rata anuală a dobânzii exprimată în procente (%);
NZ – numărul de zile calendaristice de depozitare pentru care se calculează dobânda;
Baza calcul dobândă – Actual/365.
16.12. Dobânda acumulată aferentă contului/lor Clientului face subiectul impozitării la sursă, cu exceptia
cazului în care legea prevede altfel. Banca va calcula şi deduce sumele corespunzătoare în conformitate
cu prevederile legale în vigoare privind impozitele şi taxele, precum şi cu prevederile internaţionale
aplicabile, după caz. În acest sens, Clientul este obligat să depună la Bancă confirmarea domiciliului
său fiscal.
16.13. În situaţia în care Clientul depăşeşte disponibilităţile proprii existente în conturile sale prin operaţiunile
efectuate, intrând astfel în descoperit neautorizat de cont, Banca are dreptul de a percepe dobândă
(începând cu data înregistrării descoperitului de cont neautorizat, până la data scadenţei acestuia). Data
scadenţei descoperitului neautorizat de cont este considerată a fi ultima zi calendaristică a lunii
următoare celei în care s-a înregistrat descoperitul neautorizat de cont. Dobânda aferentă descoperitului
de cont neautorizat este fixa. Procentul de dobânda datorat ca urmare a descoperitului de cont
neautorizat este prevăzut în LCS. Clientul consimte astfel ca sumele datorate ca urmare a descoperitului
neautorizat de cont să fie considerate drept credit acordat de Bancă, prezentul document având calitate
de titlu executoriu în vederea recuperării acestor sume de către Bancă. Neplata sumelor datorate Băncii
atrage dupa sine şi informarea Biroului de Credit şi/sau Centralei Riscului de Credit, şi/sau a altor
structuri asemănatoare existente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
16.14. Exceptând situaţiile în care acorduri separate prevăd altfel, la calcul dobânzilor şi comisioanelor se va
lua în considerare ca şi bază un an de 365 de zile.
16.15. Dobânda aplicata se calculează după următoarea formulă de calcul:
16.15.1. Dobândă descoperit de cont neautorizat = suma în descoperit de cont neautorizat * procent
dobândă descoperit de cont neautorizat * număr de zile descoperit neautorizat/365;
16.16. Dobânda datorată se calculează astfel (în funcţie de felul dobânzii):
16.16.1.

zilnic la valoarea descoperitului de cont neautorizat;

16.16.2. zilnic la valoarea sumelor restante şi se încasează direct, fără nicio înştiinţare a Clientului
sau altă formalitate, clientul consimţind la aceasta.
16.17. În limitele şi cu respectarea dispoziţiilor legale, Banca va reţine orice sume din conturile Clientului sau
orice sume ce urmează să fie încasate în conturile acestuia, până la concurenţa datoriilor scadente şi
neonorate de acesta, indiferent de valuta în care restanţele şi/sau sumele reţinute sunt exprimate, cu
aplicarea cursului de schimb practicat de Bancă din ziua efectuării respectivei tranzacţii. In situatia in
care moneda oricărui astfel de cont diferă de moneda în care sunt exprimate obligaţiile, Banca este
mandatată expres de către Client în vederea efectuării conversiei valutare, la cursul de schimb practicat
de Bancă (cursul la care Banca poate efectua conversia valutară a monedei în care este denominată
obligaţia cu moneda contului respectiv), a sumei exprimate în moneda obligaţiilor respective, precum şi
în vederea debitării contului respectiv cu costul aferent conversiei.
17. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BĂNCII
17.1. Generalităţi
17.1.1. Drepturile Băncii enumerate în prezentele CGA nu sunt limitative, acestea completându-se cu
actele accesorii acestora şi cu legislaţia în vigoare.
17.1.2. Neexercitarea de către Bancă a oricărui drept prevăzut în cuprinsul prezentelor CGA sau de
legislaţia în vigoare sau exercitarea sa cu întârziere nu poate fi considerată ca o renunţare a Băncii
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la acel drept.
17.1.3. Banca are dreptul de a cesiona, nova sau transfera în orice mod oricare şi toate drepturile şi/sau
obligaţiile sale izvorând din Contractul-Cadru încheiat cu Clientul oricărei alte persoane, notificând
Clientul despre aceasta. Banca poate dezvălui oricărui cesionar orice informaţii referitoare la Client
sau la cele din Contractul-Cadru încheiat cu Clientul.
17.1.4. Banca îşi rezervă expres dreptul de a refuza/storna/bloca pentru investigaţii suplimentare orice
încasare/plată a Clientului sau orice utilizare de fonduri puse la dispozitia Clientului de catre Banca
prin intermediul oricarui produs sau serviciu, în cazul existenţei oricărei suspiciuni de încălcare a
reglementărilor naţionale, internaţionale sau ale Grupului, pe care Banca este obligata sa le
respecte, privind restricţiile/sancţiunile aplicate anumitor state, entităţi şi persoane sau în cazul în
care Clientul derulează o tranzacţie in care sunt implicate: i) contrapartide sau institutii de credit/de
plata din state „cu risc” (cum ar fi state: supuse unor embargouri, considerate ca insuficient
cooperante în ceea ce privește activitatea de combatere a terorismului si de prevenire a spalarii
banilor, sancţionate pentru violarea drepturilor omului etc.) sau care se afla/exista suspiciunea ca
s-ar afla pe listele cu persoane si entitati desemnate, asa cum sunt publicate de catre autoritatile
competente; ii) bunuri, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu
modificările ulterioare, referitoare la regimurile sancţionatorii internaţionale de blocare a fondurilor;
iii) orice activitati considerate de Banca „cu risc”, fara ca Baca să poată fi făcută responsabilă
pentru orice prejudicii suferite de Client in aceste situatii.
17.1.5. În conformitate cu prevederile reglementarilor internaţionale în vigoare aplicabile referitoare la
informațiile privind plătitorul, ce trebuie sa însoțeasca transferurile de fonduri, in situaţiile în care
aceste informaţii nu sunt complete, Banca îşi rezervă dreptul de a suspenda creditarea contului
beneficiarului (destinatarul final al fondurilor transferate) pâna la obţinerea informaţiilor complete,
precum şi dreptul de a returna fondurile în situaţia în care informaîiile complete nu sunt obtinute in
maximum 5 (cinci) zile bancare de la data solicitarii acestora de catre Banca. Informațiile complete
cu privire la plătitor, pentru transferurile de fonduri in cazul in care prestatorul serviciilor de plată
al plătitorului este situat în afara Comunitatii Europene/Uniunii Europene, constau în nume, adresă
și număr de cont al acestuia. Adresa plătitorului poate fi înlocuită cu data și locul nașterii, numărul
de identificare al clientului sau numărul național de identitate. În lipsa numărului de cont al
plătitorului, prestatorul de servicii de plată al acestuia îl înlocuiește cu un identificator unic care
permite urmărirea tranzacției până la plătitor. In ceea ce priveste transferurile de fonduri pentru
care atât prestatorul serviciilor de plată al plătitorului, cât si prestatorul serviciilor de plată al
beneficiarului sunt situati în Comunitatea Europeana/Uniunea Europeana trebuie să fie însotite
doar de numărul de cont al plătitorului sau de un identificator unic care permite urmărirea
tranzactiei până la plătitor. In oricare din situatiile descrise mai sus, Banca nu va putea fi facuta
responsabila pentru prejudiciile de orice natura pe care beneficiarul transferurilor de fonduri le-ar
putea suferi ca urmare a intarzierii creditarii contului sau returnarii fondurilor.
17.1.6. Banca este mandatată în mod expres să efectueze verificări, să solicite si să obţină orice
informaţie despre Client/persoanele împuternicite în vederea derulării relaţiei de afaceri cu acesta
în baza prezentelor CGA, de la orice autoritate competentă, registru public, arhivă, bază de date
electronică sau organism abilitat deţinător de astfel de informaţii.
17.1.7. În situaţia în care Banca va avea orice suspiciuni cu privire la faptul că prin conturile Clientului
se defăşoară activităţi ilicite/suspecte, Banca are dreptul de a refuza executarea oricăror operaţiuni
din conturile Clientului, fără a fi obligată a se justifica cu privire la motivele refuzului executării
acestui serviciu şi fără a fi obligată la plata oricăror daune rezultate ca efect al exercitării acestui
drept.
17.1.8. Banca are dreptul de a verifica respectarea condiţiilor necesare în vederea deschiderii contului
curent/activării serviciilor solicitate de Client.
17.1.9. Banca este îndreptăţită să solicite (pe cheltuiala Clientului) informaţii, documente, materiale şi
orice alte evidenţe legate de Client, necesare raportării, derulării operaţiunilor sale sau verificării
informaţiilor furnizate de Client, a managementului acestuia sau a garanţiilor acordate de Client,
etc.
17.1.10. Banca are dreptul de a refuza executarea oricăror operaţiuni din conturile Clientului în
situaţia în care aceasta are orice suspiciuni cu privire la persoanele împuternicite pe
contul/conturile Clientului sau cu privire la documentele de împuternicire prezentate, fără ca Banca
să poată fi făcută responsabilă pentru orice prejudicii suferite de Client. De asemenea, Banca nu
va efectua nicio modificare a persoanelor împuternicite pe contul/conturile Clientului (împuternicitii
legali) dacă nu au fost prezentate Băncii documentele şi înregistrarile aferente la autorităţile
competente (inclusiv efectuarea tuturor formelor de publicitate faţă de terţi), Banca neputând fi
făcută responsabilă pentru orice prejudicii suferite de Client în cazul unei astfel de neprezentări.
17.1.11.

Banca va notifica incidentele de plăţi ale Clientului la CIP printr-o cerere de înscriere a
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refuzului bancar, care va cuprinde şi declaraţia de interdicţie bancară (după caz), transmiţând
Clientului o somaţie în acest sens prin care îi va comunica interdicţia de a emite cecuri pe o
perioadă de 1 (unu) an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major cu cecuri.
17.1.12. Prin intermediul extrasului de cont curent furnizat la cerere, Banca va pune la dispoziţia
Clientului informaţii privitoare la referinţele pentru identificarea fiecărei operaţiuni de plată
efectuate sau primite, informaţii privind plătitorul/beneficiarul operaţiunii de plată – dacă e cazul,
valoarea operaţiunii de plată în moneda în care este debitat/creditat contul de plăţi al Clientului,
preţul total corespunzător operaţiunii de plată, şi, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în
preţul total, data valutei debitării/creditării contului.
17.1.13. Banca se obligă să aplice măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea
datelor cu caracter personal ale Clientului împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă
transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare
ilegală.
17.1.14. Banca va sesiza organele penale competente cu privire la situaţiile de încălcare a
prevederilor legale referitoare la cec depistate în cadrul activităţii sale.
17.2. Drepturi şi obligaţii referitoare la conturile curente
17.2.1. Banca poate deschide şi gestiona conturi curente sau orice alt cont exprimat în Lei şi/sau valută
pe numele clienţilor săi în concordanţă cu reglementările legale în vigoare şi doar în condiţiile în
care aceştia acceptă în scris să respecte Contractul-Cadru.
17.2.2. Banca poate condiţiona Clientul la deschiderea unui cont curent de obligaţia acestuia de a
constitui un depozit minim sau de a menţine un sold creditor minim intangibil pe toată durata de
funcţionare a contului curent; acest sold minim este cel prevăzut în LCS.
17.2.3. În situaţia în care Clientul va semnala în scris o eroare de procesare, în conformitate cu
prevederile prezentelor CGA, Banca va corecta operaţiunile de plată executate incorect sau fără
autorizare, fără întârziere nejustificată.

17.2.4. În situaţia refuzării executării unui ordin de plată, Banca va transmite Clientului refuzul şi, dacă
este posibil, motivele refuzului, precum şi procedura de remediere a oricăror erori de fapt ce au
condus la refuz, dacă acest lucru nu este interzis prin reglementări naţionale sau internaţionale.
17.3. Drepturi şi obligaţii referitoare la serviciul I-B@nk
17.3.1. Banca va informa Utilizatorul asupra operatiunilor iniţiate, prin afişarea stării acestora prin
intermediul serviciului I-B@nk.

17.3.2. Banca are dreptul:
17.3.2.1. să efectueze investigaţii în legătură cu datele completate de Utilizator, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
17.3.2.2. să ofere Clientului acces la serviciul I-B@nk, fără a fi nevoită ca, în caz de refuz, să
ofere explicaţii cu privire la motivele ce au stat la baza refuzului şi fără a intra în
corespondenţa pe această temă cu Utilizatorul;

17.3.2.3. să refuze efectuarea unei operaţiuni prin Serviciul I-B@nk în cazul în care consideră
că s-au efectuat tranzacţii frauduloase, fără îndeplinirea vreunei formalităţi
juridice/avizare prealabilă;
17.3.2.4. să acţioneze potrivit dispoziţiilor legale pentru recuperarea pagubelor provocate de
utilizarea frauduloasă a Serviciului I-B@nk.
17.3.2.5. să stabileasca o limită aplicabila operatiunilor procesate sau în curs de procesare, cu
scopul de a preveni și diminua efectuarea de tranzacții frauduloase.
Valoarea standard a limitei zilnice, lunare sau pe tranzactie, aplicabile se menționează in
Lista privind Costurile Standard ale Bancii - Persoane Juridice. Clientul poate solicita
Băncii majorarea sau diminuarea temporara a limitei zilnice standard peste/sub valorile
standard, prin una din următoarele modalitați: (i) prin intermediul serviciului I-B@nk sau
(ii) prin completarea formularului specific pus la dispoziție de Bancă la unitățile teritoriale.
Banca isi rezerva dreptul sa solicite clientului documente justificative care fac obiectul
tranzactilor pentru care se solicita modificarea limitelor, actualizarea datelor si de a
aproba partial/total sau de a respinge solicitarea de modificare a limitelor standard de
tranzactionare. Banca va analiza solicitarea si va comunica clientului rezolutia solicitarii
nefiind obligata sa justifice decizia luata in acest sens. Noile limite de tranzactionare vor
intra in vigoare la data comunicata de catre Banca.
Utilizatorul este în măsură sa analizeze necesitatea majorării limitelor de tranzacționare
Condiţii Generale de Afaceri ale Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A. – Persoane Juridice Pagina 41 din 59

propuse de Bancă în scopul prevenirii fraudelor, asumăndu-și totodată riscul producerii
unor fraude.
17.3.2.6. sa aplice, la solicitarea autorităţilor competente care desfăşoară tranzacţii ce implică
ţări terţe identificate în actele delegate de către Comisia Europeană ca fiind cu un grad
înalt de risc, limitarea tranzacţiilor efectuate prin serviciul i-B@nk.
17.3.2.7. să aplice masuri de Securitate cu scopul de a permite maximum de beneficiu
utilizatorilor în condiții minime de risc.
Banca își rezervă dreptul de a restricționa pentru o perioadă de timp sau de a întrerupe
accesul Utilizatorilor la serviciul de Internet Banking, atunci când există motive întemeiate
privind securitatea serviciului i-B@nk, de ex.: (i) se compromit mijloacele de autentificare
și securitatea tranzactiilor, (ii) există informații/suspiciuni referitoare la activități
frauduloase sau potențial frauduloase, (iii) se identifică riscuri ridicate privind tranzacțiile
realizate (iv) sunt necesare acțiuni de verificare privind conformitatea cu legislația
aplicabilă instituțiilor de credit, inclusiv pentru prevenirea riscurilor de spălare de bani,
finanțarea actelor de terorism de nerespectare a sancțiunilor international, (v) orice alte
situații care ar genera măsuri suplimentare de securitate din partea Băncii.
17.3.3. Banca va pune la dispozitia Utilizatorului, dupa executarea operatiunilor, fără intârziere
nejustificată, urmatoarele informaţii:
17.3.3.1. referinţa care să permită Utilizatorului identificarea fiecărei operaţiuni de plată şi, dacă
este cazul, informaţii privind beneficiarul plăţii;
17.3.3.2. valoarea operaţiunii de plată în moneda în care este debitat contul de plăţi al
plătitorului sau în moneda utilizată pentru ordinul de plată;
17.3.3.3. valoarea totală corespunzatoare operaţiunii de plată şi, unde este cazul, defalcarea
sumelor incluse în valoarea totală sau dobanda suportată de către Utilizator;
17.3.3.4. cursul de schimb valutar utilizat;
17.3.3.5. data valutei debitării contului sau data primirii ordinului de plată.
17.3.4. Banca are dreptul de a dezactiva serviciul I-B@nk în situaţia în care conturile Clientului devin
inactive sau în situaţia în care soldul conturilor curente este insuficient pentru debitarea
comisioanelor aferente serviciului. Închiderea/dezactivarea serviciului I-B@nk va avea loc în ziua
imediat următoare împlinirii unui termen de 3 (trei) luni de la data debitării ultimului comision.
Reactivarea serviciului se va realiza doar în urma solicitării scrise depuse de Utilizator la unul
dintre sediile unităţilor teritoriale ale Bancii, doar după achitarea integrală a comisioanelor restante
aferente serviciului.
17.3.5. Banca are obligaţia de a impiedica orice utilizare a serviciului I-B@nk de îndata ce i-a fost
notificată (în scris sau telefonic) de către Utilizator pierderea sau furtul dispozitivului Token, ori
folosirea fără drept a serviciului sau orice altă utilizare neautorizată a serviciului. Banca nu va
răspunde în situaţia în care se dovedeşte că a acţionat potrivit prevederilor prezentelor CGA sau
că instrucţiunile au fost transmise eronat de către Utilizator.
17.3.6. Banca răspunde pentru valoarea tranzacţiilor iniţiate după momentul anunţării de către
Utilizator a pierderii/furtului/distrugerii/blocării/compromiterii, funcţionării defectuoase a
dispozitivului Token ori a posibilitaţii existenţei unei copii a acestuia sau a cunoaşterii PIN-ului de
către persoane neautorizate, cu condiţia că Utilizatorul să nu fi acţionat cu rea credinţă ori fraudulos
si/sau disfuncţionalitatea să nu fi fost cauzată cu bună stiinţă de acesta.
17.3.7. Banca se obligă să execute tranzacţiile/operaţiunile solicitate de Utilizator, pe baza datelor
transmise de acesta prin serviciul I-B@nk şi să nu dezvăluie numele de utilizator, codurile unice
de identificare, parola sau orice altă informaţie confidenţială similară altor persoane decât
Utilizatorului, dar în conformitate cu prevederile legale.
17.3.8. Banca nu are nicio obligaţie cu privire la asigurarea unor servicii de hardware sau software
pentru Client.
17.3.9. Banca nu răspunde dacă Utilizatorul nu poate accesa serviciul I-B@nk din cauze ce nu-i sunt
imputabile, în această situaţie Utilizatorul derulându-şi relaţia cu Banca prin mijloacele tradiţionale
(ghişeu, etc.).
17.4. Drepturi şi obligaţii referitoare la carduri
17.4.1. Banca are dreptul de a nu reemite un nou Card pe numele Clientul/Deţinătorului ca urmare a
expirării valabilităţii Cardului deţinut de acesta, fără a fi nevoită să ofere explicaţii cu privire la
motivele care au stat la baza refuzului reemiterii. Pentru cardurile capturate la ATM-urile Băncii,
Banca îşi rezervă dreptul de a le distruge în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare dacă acestea
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nu sunt ridicate de către titularul cardului.
17.4.2. Dacă ulterior notificării transmise de Bancă, Clientul/ Deținătorul nu se prezintă pentru ridicarea
Cardului, Banca are dreptul să procedeze la distrugerea, respectiv închiderea cardurilor neridicate
în termen de 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la data (re)emiterii fără o altă notificare prealabilă
a Clientului
17.4.3. Banca are dreptul de a efectua investigaţii privind autenticitatea datelor completate în cuprinsul
formularelor/documentelor depuse de Client, iar în situaţia în care în cuprinsul acestora se
identifică date eronate/neadevărate Banca poate lua următoarele măsuri:
17.4.3.1. să blocheze Cardul;
17.4.3.2. să includă (dacă este cazul) Cardul pe Lista cardurilor de recuperat a schemelor de
plată;
17.4.3.3. să înregistreze cazul în Registrul fraudelor și al cererilor frauduloase de emitere a
Cardului.
17.4.4. În situaţia în care există suspiciuni de fraudă și/sau s-au efectuat tranzacţii frauduloase
utilizându-se Cardul și/sau s-au încălcat prevederile contractuale, Banca poate lua următoarele
măsuri:
17.4.4.1. să refuze autorizarea unei tranzacţii realizate cu Cardul;
17.4.4.2. să anuleze și/sau să blocheze accesul Cardului la contul curent la care este atașat;
17.4.4.3. să refuze înlocuirea Cardului sau emiterea unuia nou, fără ca prin aceasta Deţinătorul
de Card să fie exonerat de răspunderea financiară pentru tranzacţiile deja efectuate cu
Cardul;
17.4.4.4. să solicite capturarea cardurilor emise de Bancă.
17.4.5. Banca poate limita numărul maxim de operaţiuni efectuate pe zi cu Cardul și suma maximă
care poate fi retrasă zilnic sau lunar, în scopul prevenirii și diminuării fraudelor. Astfel, pot fi limitate:

17.4.5.1. suma maximă retrasă în numerar la ATM/POS;
17.4.5.2. numărul maxim de operaţiuni de retragere de numerar de la ATM/POS;
17.4.5.3. numărul maxim de operaţiuni cu Card pe Internet;
17.4.5.4. suma maximă a operaţiunilor cu Card, ce poate fi tranzacţionată la POS în mediul real
sau virtual, prin Internet.
17.4.6. Banca are dreptul de a stabili o limită lunară de a face tranzacții cu Cardul, care acţionează ca
total lunar al limitelor zilnice existente pe Card, atât pentru ridicări de numerar, cât și pentru
tranzacţii la comercianţi.
17.4.7. Valorile standard ale limitelor zilnice și a limitei lunare se menţionează în Lista privind Costurile
andard ale Băncii –și se pot modifica de client conform prevederilor CGA.
17.4.8. Banca nu va fi responsabilă pentru nicio limitare de genul celor enumerate mai sus, aplicată de
o altă bancă acceptatoare.
17.4.9. Banca nu este reponsabila pentru comisioanele percepute de comercianti la achiziţionarea
bunurilor si/sau serviciilor acceptate de Deţinător /Utilizator sau pentru comisioanele percepute la
retragere numerar de la ATM-urile altor instituții financiare, costuri acceptate de
Deţinător/Utilizator. Aceste comisioane sunt in sarcina Deţinătorului/Utilizatorului care a acceptat
operațiunile de mai sus.
17.4.10. În cazul în care Banca reemite sau reînnoieste cardul de debit în condiţiile specificate in
prezentele CGA, aceasta poate dispune transmiterea automată a datelor cardului reemis/reînnoit
către aplicaţiile terţilor în care Deţinătorul /Utilizatorul de card şi-a înregistrat datele cardului de
debit (număr card, data de expirare, CVV2). Banca nu e răspunzătoare de situaţia în care, deşi
aceste actualizări au fost operate de către Bancă, acestea nu au fost aplicate de către terţi.
17.4.11. În scopul protejării clienţilor proprii, Banca poate/are dreptul de a restricţiona utilizarea
Cardurilor în ţările cu risc ridicat de efectuare tranzacţii frauduloase. Lista acestor ţări va fi pusă la
dispoziţia clienţilor prin afișare pe site-ul său și în sediile unităţilor teritoriale ale acesteia și va fi
actualizată periodic, pe baza informaţiilor primite de la organizaţiile internaţionale de plăţi cu
carduri.
17.4.11.1. Restricţia vizează doar tranzacţiile efectuate în mediul real (ridicări de numerar și plăţi
la comercianţi), tranzacţiile pe Internet la comercianţii din ţările respective nefiind
restricţionate în niciun fel.
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17.4.11.2. Banca va putea contacta Deţinătorul de card pentru a îi solicita confirmarea efectuării
tranzacţiilor respinse și va putea elimina restricţia de pe un anumit card, in cazul in care
Detinatorul confirmă autenticitatea tranzacţiilor.
17.4.11.3. În situaţia în care Clientul dorește să efectueze tranzacţii în ţările din lista ţărilor cu
risc ridicat de efectuare tranzacţii frauduloase, poate solicita prin apel la Banca sau prin
depunerera unei solicitari scrise in unitătile Băncii, eliminarea restricţiei de utilizare.

17.4.12. În situaţia aplicării de măsuri de executare silită asupra conturilor Clientului
(indisponibilizări), Banca are dreptul de a bloca Cardul, fără informarea prealabilă a Deţinătorului
de Card și fără a fi necesar acordul acestuia, Banca acţionând conform prevederilor legale în
vigoare.
17.4.13. În situaţia existenţei oricărei suspiciuni de încălcare a legislaţiei din domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor și finanţării actelor de terorism sau în situaţia în care Clientul/Deţinătorul
de Card derulează o tranzacţie (încasare/plată) in care sunt implicate contrapartide sau institutii
de credit/ de plata din state „cu risc” (cum ar fi state: supuse unor embargouri, considerate ca
insuficient cooperante în ceea ce privește activitatea de combatere a terorismului si de prevenire
a spalarii banilor, sancţionate pentru violarea drepturilor omului etc.) sau care se afla/in legatura
cu care exista suspiciunea ca s-ar afla pe listele cu persoane si entitati desemnate, asa cum sunt
publicate de catre autoritatile competente (ex: lista U.E., U.S. Treasury, O.F.A.C. etc), Banca nu
își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește neexecutarea tranzacţiilor cu Cardul, aceasta
având dreptul de a refuza/storna orice astfel de tranzacţie.

17.4.14. În situaţii considerate întemeiate de către Bancă (ex: Clientul/Deţinătorul de Card/societăţi
controlate/administrate direct sau indirect de acesta ameninţă în orice mod Banca sau grupul de
entităţi din care aceasta face parte cu acţionarea în judecată sau orice alte acţiuni care în opinia
Băncii pot dăuna prestigiului, credibilităţii ori imaginii sale; intentează acţiuni în justiţie împotriva
Băncii sau grupului de entităţi din care aceasta face parte; expun Banca sau grupul de entităţi din
care aceasta face parte la acţionarea în justiţie de către terţi; crează prejudicii sau pierderi de orice
natură Băncii sau grupului de entităţi din care aceasta face parte etc.). Banca are dreptul să ia
următoarele măsuri:
17.4.14.1. să blocheze/anuleze/suspende utilizarea Cardului/Cardurilor;
17.4.14.2. să refuze autorizarea unei tranzacţii cu Card;
17.4.14.3. să refuze emiterea unui nou Card sau înlocuirea acestuia, fără ca Deţinătorul de Card
să fie exonerat de răspunderea financiară pentru tranzacţiile efectuate cu Cardul.
17.4.15. Banca are dreptul de a iniţia procedura de refuz la plată a unei operaţiuni efectuate cu Cardul
în următoarele situaţii:
17.4.15.1. operațiunea nu poate fi identificată de Bancă (tranzacţie efectuată cu un card emis de
alta bancă și trimisă la decontare Băncii etc.);
17.4.15.2. operaţiunea a fost refuzată la plată de către Deţinătorul de card, acesta completând
în acest sens la Bancă un formular tip de refuz la plată.
17.4.16. Banca poate lua următoarele măsuri împotriva Deţinătorului de Card care a participat la un
număr important de operaţiuni refuzate la plată:
17.4.16.1. va reduce numărul/valoarea operaţiunilor permise cu Cardul pe zi;
17.4.16.2. va majora soldul minim obligatoriu a fi disponibil în contul atașat Cardului;
17.4.16.3. va suspenda dreptul de utilizare a Cardului de către Deţinător sau va rezilia unilateral
relaţia contractuală cu acesta derulată în temeiul Contractului-Cadru.
17.4.17. Banca are dreptul de a acţiona în conformitate cu dispoziţiile legale privind recuperarea
pagubelor provocate de utilizarea abuzivă sau frauduloasă a cardurilor.
17.4.18. Anularea Cardului și închiderea conturilor atașate acestuia se va efectua de către Bancă
doar în condiţiile în care toate sumele datorate Băncii de către Client, indiferent de natura lor,
aferente activităţii de carduri desfășurate cu Cardul au fost achitate integral.
17.4.19. Banca are dreptul de a recupera sumele cuvenite și neîncasate ca urmare a lipsei de
diponibilităţi în conturile curente ale Clientului deschise la Bancă, putând în acest sens să ia una
sau mai multe din următoarele măsuri:
17.4.19.1. contactarea Clientului în vederea soluţionării pe cale amiabilă a recuperării integrale
a debitului înregistrat;
17.4.19.2. înscrierea codului Cardului în Lista cardurilor interzise la acceptare în cazul
nesoluţionării pe cale amiabilă a recuperării integrale a debitului;
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17.4.19.3. rezilierea unilaterală a Contractului-Cadru;
17.4.19.4. iniţierea procedurilor legale de recuperare a sumelor datorate de către Client
17.4.20. Banca are dreptul de a înscrie Cardul în Lista cardurilor interzise la acceptare, în cazurile
cand au fost declarate Deţinătorul de Card ca furate sau pierdute, Banca are dreptul de a solicita
Deţinătorului de Card prezentarea unui exemplar al chitanţei de plată aferente cumpărării de bunuri
și/sau servicii, respectiv de retragere de numerar, precum și orice alte documente considerate
necesare pentru soluţionarea reclamaţiilor formulate de acesta privind înregistrarea eronată a unor
operaţiuni în extrasul de cont.
17.4.21. Banca are dreptul de a utiliza (inclusiv de a comunica părţilor implicate în procesare) datele
privind deţinătorii de Card și operaţiunile efectuate de aceștia, în vederea unei bune derulări a
tranzacţiilor, precum și de a înregistra fraudele săvârșite cu carduri în Registrul fraudelor cu
Carduri ţinut de C.R.C., cu respectarea prevederilor legale.
17.4.22. Banca nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește neexecutarea tranzacţiilor cu
Cardul de către un comerciant, o instituţie financiară, un ATM al altei bănci sau orice alt terţ, ca
urmare a unor evenimente ce nu pot fi controlate de către Bancă.
17.4.23. Banca nu răspunde în faţa Deţinătorului de Card pentru debitarea cu întârziere a tranzacţiilor
dacă această întârziere este cauzată de factori ce nu pot fi controlaţi de către Bancă (întârzierea
comercianţilor sau a unor instituţii financiare cu referire la transmiterea tranzacţiilor spre decontare,
întârzieri cauzate de probleme de comunicaţii naţionale sau internaţionale etc).

17.4.24. Banca are obligaţia de a asigura servicii non-stop de autorizare a operaţiunilor realizate de
către Deţinătorul de Card cu Cardul și de a oferi informaţii privind modul de utilizare a cardurilor la
solicitarea deţinătorilor.
17.4.25. Banca are obligaţia de a nu dezvălui niciunei alte persoane, în afară de Deţinătorul de Card
elementele de securitate personalizate aferente cardului (codul PIN, parola in relatia cu banca,
numarul cardului, codul CVV2/CVC2).
17.4.26. În situaţia în care Banca a fost anunţată despre pierderea/ furtul sau deteriorarea unui Card
aceasta poate decide introducerea Cardului pierdut/ furat sau deteriorat pe Lista cardurilor de
recuperat editată de organizaţiile internaţionale.Banca va înlocui, la cerere, Cardul de către
Deţinătorul de Card ca fiind pierdut/ furat sau deteriorat, urmând ca Deţinătorul de Card principal
să achite taxa de reemitere a Cardului conform LCS în vigoare la acel moment.
17.4.27. Banca răspunde pentru pierderile suferite de Deţinătorul de Card pentru efectuarea plăţilor
efectuate cu Cardul, în următoarele condiţii:
17.4.27.1. pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a tranzacţiilor ordonate prin
intermediul Cardului, chiar dacă acestea au fost iniţiate prin utilizarea terminalelor ce nu
se află sub controlul direct sau exclusiv al Băncii, cu excepţia cazului în care se dovedește
că Deţinătorul de Card a acţionat fraudulos sau cu rea-credinţă;
17.4.27.2. pentru valoarea tranzacţiilor iniţiate după momentul anunţării Băncii de către
Deţinătorul de Card a pierderii, furtului, distrugerii, blocării, compromiterii, funcţionării
defectuoase a Cardului sau a posibilităţii existenţei unei copii a acestuia sau cunoașterii
codului PIN/ codului de identificare/parolei de către persoane neautorizate;
17.4.27.3. pentru valoarea tranzacţiilor neautorizate de Deţinătorul de Card, derulate prin
utilizarea unui Card contrafăcut sau prin utilizarea frauduloasă a numărului de Card fără
folosirea codului (parolei) de securitate, precum și pentru orice eroare sau neregulă
atribuită Băncii în gestionarea contului de card al Clientului Deţinătorului.
17.4.28.

Valoarea despăgubirilor pentru care este responsabilă Banca va consta din:

17.4.28.1. valoarea tranzacţiei neexecutate sau executate necorespunzător și dobânzile aferente
perioadei dintre momentul neexecutării/ executării necorespunzătoare a tranzacţiei și
momentul refacerii poziţiei contului Deţinătorului de Card, corespunzătoare situaţiei
anterioare momentului neexecutării/executării necorespunzătoare a tranzacţiei;
17.4.28.2. se exceptează cazurile de neexecutare a tranzacţiilor prevăzute de legislaţia în
vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și de cea privind utilizarea
sistemului financiar-bancar în scopul finanţării actelor de terorism;
17.4.28.3. suma necesară refacerii situaţiei contului Deţinătorului de Card corespunzătoare
momentului anterior efectuării tranzacţiei neautorizate de către Deţinătorul de Card.
17.4.29. Orice alte consecinţe financiare ulterioare și, în particular, cele privind extinderea daunelor
pentru care trebuie efectuată plata compensaţiei cad în sarcina Băncii, în concordanţă cu
prevederile legislaţiei aplicabile relaţiei contractuale dintre Bancă și Deţinătorul de Card principal/
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suplimentar.
17.4.30. Banca este răspunzătoare faţă de Deţinătorul de Card pentru valoarea pierdută și pentru
executarea necorespunzătoare a tranzacţiilor acestuia în situaţia în care pierderea sau executarea
necorespunzătoare este atribuită unei disfuncţionalităţi a Cardului, a dispozitivului, a terminalului
sau a oricărui alt echipament autorizat a fi utilizat de către Deţinătorul de Card, cu condiţia ca
disfuncţionalitatea nu a fost cauzată cu bună știinţă de către Deţinătorul de Card.

17.4.31. Banca nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele produse Clientului de către
Deţinătorul de Card.
17.4.32. Banca are obligaţia de a se asigura că în orice moment sunt disponibile mijloace
corespunzătoare care să permită Deţinătorilor de Card să efectueze notificări referitoare la
pierderea, furtul, folosirea fară drept a Cardului sau la orice altă utilizare neautorizată a acestuia.
Banca va împiedica orice utilizare a Cardului odată ce a fost efectuată o astfel de notificare.
17.4.33. Banca are obligaţia de a păstra evidenţe cu privire la operaţiunile efectuate cu Cardul pe o
perioadă de timp determinată în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie și de a pune la
dispoziţia Deţinătorului de Card, la cererea expresă a acestuia, evidenţele aferente tranzacţiilor
efectuate cu Cardul.
17.5. Răspundere
17.5.1. Banca răspunde pentru asigurarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor aferente tranzacţiilor şi
serviciilor oferite Clientului, cu excepţia informaţiilor furnizate autorităţilor/instituţiilor/persoanelor
abilitate legal să aibă acces la astfel de informaţii.
17.5.2. Banca nu poate fi făcută responsabilă pentru tranzacţiile efectuate de persoanele autorizate,
inclusiv prin intermediul Cardului sau serviciului I-B@nk, Titularul contului înţelegând faptul că prin
autorizarea acordată îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte operaţiunile efectuate
pe conturile sale de către persoanele autorizate. Banca răspunde pentru valoarea tranzacţiilor
neautorizate de Client, dacă se dovedeşte că acesta nu a acţionat cu rea credinţă sau fraudulos,
precum şi pentru orice eroare sau neregulă săvârşită de Bancă în gestionarea conturilor Clientului
şi doar în limita pierderii efective suferite de Client prin tranzacţie.
17.5.3. Banca nu este ţinută răspunzătoare pentru operaţiunile instructate de Client care nu pot fi
onorate din contul acestuia din cauza lipsei de disponibil in cont, erorilor de introducere a datelor,
ilegalităţii operaţiunilor, dispoziţiilor executorii ale organelor de executare/autorităţi abilitate sau
lipsei documentelor justificative aferente operaţiunilor instructate Băncii.
17.5.4. În toate situaţiile în care Banca este nevoită să verifice autenticitatea, completarea corectă,
veridicitatea sau validitatea documentelor prezentate de Client sau de persoanele autorizate de
acesta ori să traducă conţinutul acestora în conformitate cu prezentele CGA sau cu condiţiile de
desfăşurare a operaţiunilor bancare, Banca va fi responsabilă doar pentru situaţiile de culpă gravă,
dovedită în derularea acestor activităţi. În situatia în care Banca este nevoită să efectueze
operaţiunile precizate anterior in vederea executării ordinelor Clientului, aceasta poate apela la
serviciile unei terţe părţi pe cheltuiala Clientului, Clientul consimţând în mod expres în acest sens.
17.5.5. Banca nu îşi asumă nicio responsabilitate privind forma, acurateţea validitatea, veridicitatea,
completarea corectă şi integrală a documentelor prezentate Băncii, exceptând situaţiile în care
prin acorduri separate asemenea responsabilitate este asumată expres în scris de Bancă.
17.5.6. Banca nu răspunde pentru daunele suferite de către Client ca urmare a instrucţiunilor
necorespunzătoare date prin instrumentele de decontare, a modificărilor deciziilor dispuse ulterior
depunerii documentelor sau altor intervenţii din iniţiativa Clientului.
17.5.7. Banca nu este răspunzătoare pentru pierderile sau pagubele rezultate din întârzieri, întreruperi,
defecte de transmisie, confuzii sau orice alte erori apărute din utilizarea poştei, serviciilor de
telefonie, fax, Internet sau a altor mijloace de transmisie, transport sau telecomunicaţii, precum şi
pentru pierderile sau pagubele rezultate din erori/întreruperi a mijloacelor tehnice care asigură
derularea serviciilor sale.
17.5.8. Banca nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile executării serviciilor cauzate de
prezentarea de către Client a unor documente în altă limbă decât cea română, fără traducere
legalizată, traducere pe care Clientul este obligat să o realizeze pe cheltuiala sa.
17.5.9. Banca nu este răspunzătoare pentru pierderile cauzate de respectarea legislaţiei în vigoare,
inclusiv a legislaţiei privind activităţile criminale.
17.5.10. Banca nu este raspunzătoare pentru consecinţele cauzate Clientului de întreruperea
vreuneia din componentele serviciului I-B@nk, care a determinat neexecutarea/executarea
defectuoasă a unor tranzacţii bancare, în cazul în care întreruperea este cauzată de: (i) anumite
împrejurări anormale şi neprevăzute, în afara controlului Băncii, (ii) acţiunile/inacţiunile unui terţ
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furnizor de servicii şi ale căror consecinţe nu puteau fi evitate în pofida tuturor diligenţelor depuse
de catre Bancă în acest sens, (iii) obligaţia Băncii sau a altui prestator de servicii de plată de a
respecta anumite dispoziţii legale imperative, (iv) pentru utilizarea serviciului I-B@nk de către o
altă persoană decât Clientul.
17.5.11. Banca acţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor naţionale şi
internaţionale privitoare la restricţiile/sancţiunile comerciale aplicate anumitor state, entităţi şi
persoane şi, de asemenea, la restricţiile privind exportul de produse si tehnologii cu potenţial de
aplicaţii civile şi militare (“bunuri cu dublă-utilizare”). În consecinţă, Banca nu va fi răspunzatoare
pentru pierderi directe/indirecte, materiale/morale, prejudicii sau întârzieri suferite de Client sau de
terţe persoane rezultate din neonorarea încasărilor/efectuarea plăţilor Clientului ca urmare a
conformării cu reglementarile şi legislaţia naţională şi internaţională în domeniul
restricţiilor/sancţiunilor aplicate anumitor, entităţi şi persoane.
17.5.12. Banca nu răspunde şi nici nu este obligată să detecteze şi să declare falsurile sau orice alte
neconformităţi ale semnăturii Clientului sau a persoanelor autorizate de acesta, a ştampilei sau a
unui document de tranzacţie.
17.5.13.

Banca nu răspunde pentru:

17.5.13.1. nerespectarea prezentelor CGA de către Client în relaţiile de afaceri derulate cu
Banca;
17.5.13.2. întârzierea efectuării plăţilor de către Bancă cauzate de nealimentarea de către Client
a conturilor sale deschise în evidenţele Băncii sau urmare a ordinelor sau documentelor
de decontare date cu întârziere sau în mod eronat;
17.5.13.3. totalitatea şi exactitatea datelor puse la dispoziţia Băncii cu prilejul solicitării de credite,
garanţii sau alte angajamente, în lei şi/sau valută sau ori de câte ori este cazul când pe
baza acestor date se face analiza în vederea acordării unei facilităţi;
17.5.13.4. nerespectarea oricăror obligaţii asumate de terţe persoane, neîndreptăţite în acest
sens, în numele Clientului pentru prejudiciile, pierderile sau pagubele înregistrate de
Client ca urmare a comunicărilor neefectuate în timp util de către terţi.
17.5.14. În toate cazurile, Banca nu răspunde pentru prejudiciile de orice natură cauzate în cadrul
derulării relaţiei de afaceri cu Clientul, decât în cazul existenţei unei culpe grave din partea sa
dovedită corespunzător.
17.5.15. In cazul în care un Utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o operațiune
de plată executată sau susține că operațiunea de plată nu a fost corect executată, sarcina probei
nu revine Băncii în ceea ce privește faptul că operațiunea de plată a fost autentificată/înregistrată
corect, introdusă în conturi, și nu a fost afectată de nicio defecțiune tehnică ori de alte deficiențe.
De asemenea, în cazul fraudei sau a neglijenței grave din partea Utilizatorului, sarcina probei
revine acestuia din urmă.
17.5.16. În situația în care un ordin de plată inițiat de Client prin intermediul unui Prestator de servicii
de inițiere plați (PSIP) este neexecutat sau executat incorect sau cu intarziere de către Bancă,
Clientul are obligația de a informa Banca cu privire la acest eveniment, in termen de 5 zile
calendaristice de la initierea ordinului de plata. In acest caz, Banca verifică motivele pentru care
ordinul de plată nu a fost executat sau a fost incorect executat şi comunică Clientului rezultatele
verificarilor. În cazul în care rezultă ca este culpa Băncii, aceasta comunică și procedura de
remediere. În situaţia în care Clientul nu a informat Banca în termenul stabilit, plata se consideră
a fi corect executată.
18. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
18.1. Generalităţi

18.1.1. În orice moment pe durata derulării relaţiei contractuale, Clientul are dreptul de a primi, la
cerere, pe suport de hârtie sau pe orice alt suport durabil, clauzele Contractului-Cadru, precum şi
orice alte informaţii referitoare la Bancă, utilizarea serviciilor de plată, costuri, rata dobânzii, cursul
de schimb, comunicare, etc.
18.1.2. Clientul se obligă să cunoască şi să respecte prevederile prezentelor CGA, Contractul-Cadru,
precum şi prevederile celorlalte contracte încheiate cu Banca, actele normative şi reglementările
Băncii Naţionale a României în vigoare cu referire obiectul Contractului-Cadru, inclusiv al
prezentelor CGA şi:
18.1.2.1. să respecte caracteristicile şi condiţiile produselor oferite de Bancă;
18.1.2.2. să notifice în scris Banca asupra oricăror modificări privind datele sale personale, în
cel mai scurt timp de la data producerii lor;
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18.1.2.3. să informeze Banca cu referire la orice nereguli privind operaţiunile înregistrate,
imediat după data ridicării/primirii extrasului de cont;
18.1.2.4. să achite comisioanele, spezele şi taxele datorate pentru operaţiunile
efectuate/pachetele de produse si servicii achizitionate, Banca fiind autorizată expres în
vederea debitării conturilor sale cu contravaloarea acestor comisioane/costuri;
18.1.2.5. să efectueze operaţiuni în limita disponibilului din contul său curent, ţinând cont
inclusiv de valoarea comisioanelor şi spezelor aferente contului curent şi operaţiunilor
efectuate;
18.1.2.6. să raspundă de legalitatea şi realitatea dispoziţiilor date Băncii pentru efectuarea
operaţiunilor în conturile sale curente şi va furniza Băncii orice document îi va fi solicitat
în vederea realizării tranzacţiilor ordonate.
18.1.3. În temeiul prezentelor CGA este interzis Clientului să cesioneze în orice fel drepturile şi
obligaţiile sale către terţe persoane, fără consimţământul scris, anterior, al Băncii.
18.1.4. Clientul are obligaţia de a aduce la cunoştinţă Deţinătorului de Card toate prevederile
prezentelor CGA şi a Contractului-Cadru si de a-l informa cu privire la modificările notificate
Clientului de către Bancă.
18.1.5. În situaţia depunerilor/retragerilor de numerar, Clientul va fi prezent la Bancă până la finalizarea
numărării banilor şi verificării de către angajatul responsabil al Băncii a numerarului depus ori
retras şi va recepţiona sub semnătura chitanţele şi orice alte documente eliberate de Bancă.
18.1.6. Clientul este obligat să depună, respectiv să transmită Băncii pentru derularea operaţiunilor
bancare documente lizibile, fără corecţii sau tăieturi, semnate în scris (unde este specificat în text
în situaţiile în care se impune) şi ştampilate (după caz) pe un suport care să asigure păstrarea
semnăturii, respectiv ştampilei pe o perioadă nedefinită de timp şi imposibilitatea ştergerii acesteia
fără deteriorarea documentului. Banca va fi îndreptăţită să refuze înregistrarea şi/sau procesarea
documentelor care nu respectă cele precizate anterior, persoana care depune în numele Clientului
la Bancă un asemenea document urmând a fi responsabilă pentru orice pierderi sau pagube
rezultate dintr-un eventual asemenea refuz. Clientul va depune la Bancă ordinele de plată sau
instrumentele de debit utilizând formularele acceptate de Bancă. Ordinele de plată/instrumentele
de debit/chitanţele/formularele de casierie vor fi semnate de Client în concordanţă cu specimenele
de semnături depuse la Bancă şi/sau confirmate prin căile de autentificare agreate.
18.1.7. Clientul are obligaţia de a returna prompt Băncii toate formularele nefolosite, suporturile de date
şi mijloacele de comunicare încredinţate sau licenţiate de către Bancă pentru utilizare, cardurile,
token-urile, imediat ce relaţia bancară între Client şi Bancă s-a încheiat.

18.1.8. Clientul se obligă să nu facă publice şi să nu folosească pentru propriile nevoi, contrar
scopului/destinaţiei acestora, informaţiile primite (indiferent de suport) de la Bancă.
18.1.9. Clientul se obligă să satisfacă toate solicitările justificate ale Băncii şi să pună la dispoziţia
acesteia documente, informaţii sau orice alte forme de cooperare care ar putea fi importante, atât
pentru prezentul, cât şi pentru viitorul relaţiilor de afaceri cu Banca.
18.1.10. Clientul este obligat să notifice în scris Banca în ceea ce priveşte orice modificare a situaţiei
unei persoane autorizate sau în cazul oricărui amendament privind autorizarea de a opera pe
conturi.
18.1.11. Clientul se obligă să comunice Băncii orice modificare a rezidenţei fiscale sau orice alta
informaţiede acest gen în termen de 30 (treizeci) de zile de la intervenirea acestei modificări
(inclusiv Tax ID, dacă este disponibil în ţara de rezidenţă), actualizare solicitată prin documentul
IGA Self certification - IGA Autocertificare, furnizând Băncii în acest sens orice document solicitat
de aceasta
18.1.12. Clientul se obligă să asigure fondurile necesare efectuării operaţiunilor ordonate în conturile
sale.
18.2. Drepturi şi obligaţii referitoare la conturile curente
18.2.1. Clientul se obligă să completeze corespunzător toate informaţiile solicitate în cuprinsul
formularelor specifice, în funcţie de natura transferului sau a instrumentului de plată emis.
18.2.2. Clientul se obligă să furnizeze Băncii urmatoarele informaţii în vederea executării corecte a
ordinelor de plată:
18.2.2.1. pentru transferurile în lei: codul IBAN al beneficiarului plăţii;
18.2.2.2. pentru transferurile în interiorul SEE: a) numele beneficiarului și b) codul IBAN al
beneficiarului;
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18.2.2.3. pentru transferurile în afara SEE: a) numele beneficiarului, b) codul unic de identificare
(ex: codul IBAN sau numărul de cont) al beneficiarului, c)adresa beneficiarului sau
numărul documentului personal oficial sau numărul de identificare al clientului sau data
și locul nașterii și d) codul BIC/SWIFT al băncii beneficiarului.
18.2.3. Clientul se obligă să furnizeze partenerilor săi coordonatele sale bancare corecte, aşa cum îi
sunt furnizate de Bancă, respectiv: codul unic de identificare (codul IBAN) corespunzător contului
în valuta tranzacţiei şi codul BIC/SWIFT al Băncii (WBANRO22XXX), în vederea executării corecte
a transferurilor primite.
18.2.4. Clientul se obligă să declare imediat Băncii instrumentele de plată pierdute, furate, sustrase,
distruse, anulate.
18.2.5. Clientul se obligă să restituie Băncii formularele de cec aflate în posesia sa şi/sau a
împuterniciţilor săi, în situaţia refuzului la plată a unui cec ca urmare a producerii unui incident de
plată major asupra contului său.
18.2.6. Anterior emiterii unui cec, Clientul se obligă să constituie disponibilităţi de valoare egală sau
mai mare cu a cecului emis, disponibilităţi lichide, certe şi exigibile şi să menţină acoperirea la
dispoziţia purtătorului cecului până la încasare sau până la expirarea termenului de prezentare.
18.3. Drepturi şi obligaţii referitoare la serviciul I-B@nk
18.3.1. Clientul/Utilizatorul are obligaţia de a utiliza serviciul I-B@nk în conformitate cu termenii ce
reglementează activarea şi utilizarea acestuia.
18.3.2. Clientul/Utilizatorul are obligaţia de a nu furniza informaţii terţilor despre serviciul I-B@nk oferit
lui de către Bancă, fără consimţământul scris prealabil al Băncii.
18.3.3. Utilizatorul are obligaţia de a transmite Băncii prin intermediul serviciului I-B@nk instrucţiuni
clare şi corecte în vederea efectuării operaţiunilor.
18.3.4. Operaţiunile introduse de Utilizator şi neautorizate de către acesta nu vor fi procesate de către
Bancă.

18.3.5. Clientul are obligaţia de a informa Banca apelând numarul de telefon 0800.800.888 imediat ce
constată:
18.3.5.1. pierderea, furtul sau distrugerea Tokenului/ dispozitivului pe care este instalată
aplicația mToken;
18.3.5.2. înregistrarea unor tranzacţii neiniţiate/neautorizate de acesta;
18.3.5.3. orice neregulă sau eroare ivită în urma gestionării contului de către Bancă;
18.3.5.4. elemente ce crează suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoaşterii numelui de
utilizator sau a codului PIN al dispozitivului Token;
18.3.5.5. disfuncţionalităţi ale instrumentelor de plată electronică sau a dispozitivului Token.
18.3.6. Clientul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare în vederea păstrării elementelor de
securitate personalizate în sigurantă, inclusiv prin schimbarea codului PIN al dispozitivului Token
în cazul în care există suspiciuni că acesta este cunoscut de persoane neautorizate.
18.3.7. Clientul se obligă să remită Băncii toate documentele sau actele prevăzute de lege, de
convenţia dintre părţi sau solicitate de Bancă în vederea justificării operaţiunilor efectuate sau care
urmează a se efectua. În acest sens, Clientul se obligă că în cel mult 10 (zece) zile calendaristice
de la data efectuării operaţiunii să comunice Băncii documentele necesare. Nerespectarea acestei
obligaţii dă dreptul Bancii de suspendare a serviciului I-B@nk sau de reziliere a relaţiilor
contractuale derulate în temeiul prezentelor CGA si Contractului-Cadru, de plin drept, fără alte
formalitaţi şi fără a fi necesară intervenţia instanţei.

18.3.8. Începând cu data activării serviciului în temeiul Contractului-Cadru, Utilizatorul îşi asumă
riscurile şi preia toate consecinţele efectuării tranzacţiilor prin Internet prin utilizarea serviciului IB@nk la ordinul său.
18.3.9. Clientul va solicita Băncii anularea/modificarea oricăruia dintre drepturile acordate Utilizatorilor
desemnaţi, adăugarea sau revocarea de Utilizatori.
18.3.10. Clientului îi revine întreaga răspundere cu privire la corectitudinea şi legalitatea tranzacţiilor
efectuate prin Serviciul I-B@nk şi este răspunzător pentru felul în care terţe persoane utilizează
serviciul, în situaţia în care acestea au fost împuternicite la cererea sa, suportând toate pierderile
cauzate de acestea. Toate operaţiunile efectuate de către Utilizator sunt opozabile Clientului.
18.3.11. Clientul suportă pierderile legate de orice tranzacţii neautorizate datorate pierderii ori furtului
dispozitivului Token, sau, în cazul în care Clientul nu a păstrat în siguranţă elementele de
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securitate personalizate, pierderile ce rezultă din folosirea fără drept a serviciului I-B@nk până la
momentul notificării Băncii conform prevederilor prezentelor CGA. Pierderile suportate de Client
pot fi în valoare de cel mult 150 (unasutăcincizeci) euro sau echivalentul în lei. Clientul suportă
toate pierderile legate de orice tranzacţii neautorizate dacă aceste pierderi rezultă în urma fraudei
sau a nerespectării, intenţionate sau din neglijenţă gravă, a uneia sau a mai multor obligaţii care îi
revin referitoare la utilizarea serviciului I-B@nk în conformitate cu prevederile prezentelor CGA,
iar în asemenea cazuri, suma de cel mult 150 (unasutăcincizeci) euro sau echivalentul în lei nu se
aplică. Clientul suportă pierderi în valoare de cel mult 50 (cincizeci) euro sau echivalentul în lei la
data efectuării tranzacţiei neautorizate, în situaţia în care Utilizatorul nu a acţionat în mod fraudulos
sau şi-a încălcat, fără intenţie, obligaţiile ce îi revin în baza prezentelor CGA. Clientul nu suportă
nicio consecinţă financiară ce rezultă din utilizarea unui instrument de plată pierdut, furat sau folosit
fără drept după notificare conform prevederilor prezentelor CGA, exceptând cazul în care acesta
a acţionat în mod fraudulos.
18.3.12. Clientul răspunde de păstrarea în siguranţa a elementelor de identificare si a dispozitivului
Token şi se obligă să nu le înstrăineze.
18.3.13. Clientul are dreptul de a solicita blocarea/deblocarea accesului la Serviciul I-B@nk prin
depunerea unei cereri scrise la orice unitate teritorială sau apelând Intesa Sanpaolo Call Center
la numarul de telefon 0800.800.888.
18.3.14. Clientul are dreptul de a contesta în scris eventualele tranzacţii pe care nu le recunoaşte,
Banca iniţiând o investigaţie specifică în acest sens, furnizând un raspuns cu privire la investigaţia
efectuată, în termen de de maxim 15 zile lucratoare. In cazul in care, din motive independente de
Banca, raspunsul nu poate fi dat în termen de 15 zile lucrătoare, Banca va transmite un răspuns
provizoriu și va reveni cu un răspuns final în termen de maxim 35 zile lucrătoare de la depunerea
contestației.
18.4. Drepturi şi obligaţii referitoare la carduri
18.4.1. Deținătorul de card are dreptul să efectueze operațiuni cu carduri pe teritoriul României sau în
străinătate, în limita plafonului stabilit de Bancă pentru fiecare card și cu respectarea eventualelor
plafoane de tranzacționare stabilite de către Client pentru cardul emis pe numele Deținătorului.
18.4.2. Deținătorul de card are dreptul să primească consultanță gratuită din partea Băncii pentru
însușirea modului de utilizare a cardurilor.
18.4.3. În situaţia pierderii, furtului, distrugerii Cardului sau în situaţia expirării termenului de valabilitate
a acestuia, Deţinătorul are dreptul de a beneficia de înlocuirea Cardului și a PIN-ului achitând taxa
de reemitere, în conformitate cu LCS în vigoare la acel moment.
18.4.4. Clientul are dreptul de a solicita anularea Cardului, printr-o cerere expresă adresată Băncii.
18.4.5. Cardul este proprietatea Băncii, Clientul/Detinatorul fiind obligat să-l restituie imediat, la cererea
Băncii, în situaţiile prevăzute în prezentele CGA.
18.4.6. La eliberarea Cardului și a PIN-ului, Deţinătorul de Card are obligaţia de a confirma, sub
semnătură, primirea acestora.
18.4.7. Deţinătorul de Card are obligaţia de a semna pe verso-ul Cardului in momentul primirii acestuia
18.4.8. Deţinătorul de Card are obligaţia de a depune toate diligenţele în a asigura securitatea Cardului
și secretul codului PIN, în vederea prevenirii cunoașterii acestuia de către terţe persoane, astfel:
18.4.8.1. va păstra Cardul și nu va dezvălui informaţiile specifice de identificare (număr Card,
dată expirare etc., cod CVV2/CVC2) nici unei alte persoane (nici angajaţilor Băncii);
18.4.8.2. nu va înstrăina Cardul sau codul PIN nici unei alte persoane;
18.4.8.3. va distruge plicul primit de la Bancă conţinând codul PIN, după memorarea acestuia;

18.4.8.4. va anunţa de urgenţă Banca dacă plicul cu PIN-ul nu a fost primit sigilat;
18.4.8.5. se va asigura că în timpul tranzacţiilor efectuate cu Cardul acesta rămâne sub stricta
sa supraveghere, iar tastarea PIN-ului nu este vizibilă altor persoane;
18.4.8.6. nu va înregistra codul PIN într-o formă ce poate fi ușor recunoscută, în particular, pe
Card sau pe alt obiect pe care îl păstrează împreună cu Cardul.
18.4.9. Deţinătorul de Card are obligaţia de a utiliza Cardul și de a efectua operaţiuni cu acesta în
conformitate cu prevederile prezentelor CGA, precum și cu prevederile legale în vigoare.
18.4.10.

Clientul nu are dreptul de a cunoaște codul PIN al Deţinătorului de Card

18.4.11. Clientul este răspunzător pentru toate operaţiunile/ tranzacţiile efectuate de către Deţinătorul
de Card pe care l-a nominalizat, ambii răspunzând solidar faţă de Bancă pentru modul de utilizare
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a Cardului
18.4.12. Deţinătorul de Card are obligaţia de a lua toate măsurile în vederea asigurării siguranţei
Cardului în sensul protejării acestuia împotriva furtului, pierderii sau deteriorării și de a respecta
prevederile speciale din prezentele CGA referitoare la furtul sau la pierderea Cardului; de
asemenea, acesta trebuie să ia toate măsurile ce se impun pentru a împiedica utilizarea Cardului
de către persoane neautorizate.

18.4.13. În situaţia capturării Cardului în ATM-urile proprii, Banca returnează Cardul Deţinătorului
ulterior verificării identităţii acestuia, în baza procesului verbal de constatare a cauzelor capturării
Cardului, daca solicitarea este facuta in termen de 30 de zile de la data capturarii.
18.4.14. În situația capturării cardului în ATM-urile altor bănci, Banca va încerca recuperarea cardului,
în funcție de politica Băncii care deține acel ATM.
18.4.15. Deţinătorul de Card are obligaţia de a notifica Banca prin Call Center 0800.800.888/
InfoCard 0040372712194, numere operaţionale 24 ore din 24, imediat ce constată următoarele:
18.4.15.1. pierderea, furtul, deteriorarea, distrugerea, contrafacerea sau blocarea/ capturarea
Cardului (ca urmare a introducerii eronate a codului PIN de trei ori consecutiv sau în urma
funcţionării defectuoase a unui ATM);
18.4.15.2. înregistrarea în contul personal a unor tranzacţii neautorizate sau frauduloase;
18.4.15.3. orice eroare sau neregulă apărută în urma gestionării contului de către Bancă;

18.4.15.4. elemente ce creează suspiciuni Deţinătorului de Card cu privire la posibilitatea copierii
Cardului sau cu privire la cunoașterea codului PIN/ parolei de către terţe persoane;
18.4.15.5. apariţia unor disfuncţionalităţi ale Cardului, inclusiv situaţia în care codurile de acces
primite sunt incorecte.
Pierderea/furtul Tokenului 3D Secure şi/sau a dispozitivului pe care este instalată
aplicaţia Card mToken în cazul în care are suspiciuni privind posibilitatea cunoaşterea
elementelor de securitate de către alte persoane (PIN card, parola, etc.).
18.4.16. Ulterior solicitării telefonice de urgenţă a blocării Cardului la Call Center
0800800888/InfoCard 0040372712194, numere operaţionale 24 ore din 24, Deţinătorul de Card
are obligaţia de a se prezenta în cel mai scurt timp la Bancă în vederea completării formularului
specific și, după caz, pentru reemiterea unui nou Card.
18.4.17. În cazul în care Deținătorul de card nu a acţionat în mod fraudulos, acesta nu suportă nicio
consecinţă financiară, care rezultă din utilizarea unui card pierdut, furat sau folosit fără drept în
oricare din următoarele situații:
18.4.17.1. pierderea, furtul sau folosirea fără drept a unui instrument de plată nu a putut fi
detectată de către deținător/utilizator înaintea efectuării unei plăți;
18.4.17.2. pierderea a fost cauzată de o acțiune sau de lipsa unei acțiuni din partea unui angajat,
agent sau sucursală a unui prestator de servicii de plată sau a unei entități căreia i-au
fost externalizate activități;
18.4.17.3. după notificarea realizată conform art. 18.4.15;
18.4.17.4. în cazul în Banca nu solicită o autentificare strictă a clienților;
18.4.17.5. în cazul în care Banca nu pune la dispoziţie mijloacele adecvate care să permită
notificarea în orice moment a unui instrument de plată pierdut, furat sau folosit fără drept.
18.4.18. Deţinătorul de Card va suporta orice pierdere generată de tranzacţiile neautorizate ce rezultă
din utilizarea Cardului pierdut sau furat sau, în cazul în care Deţinătorul nu a păstrat în siguranţă
elementele de securitate personalizate. , până la momentul notificării Băncii în conformitate cu
clauzele de mai sus ale prezentelor CGA.
18.4.19. Deţinătorul/Utilizatorul va suporta orice pierdere generată de tranzacţiile neautorizate ce
rezultă din utilizarea neautorizată a Tokenului 3D Secure sau a aplicaţiei Card mToken, a pierderii
sau furtului Tokenului 3D Secure sau a dispozitivului pe care este instalată aplicaţia Card mToken
până la momentul notificării Băncii în conformitate cu clauzele prezentelor CGA.
18.4.20. Deţinătorul/Utilizatorul suportă orice pierdere generată de tranzacţiile neautorizate ce rezultă
din utilizarea neautorizată a datelor cardului (număr card, data expirare, CVV2/CVC2) pe care
Deţinătorul de card le-a înregistrat în aplicaţii specifice aparţinând terţilor. În cazul în care
Deţinătorul/Utilizatorul nu doreşte actualizarea automată de către Bancă a datelor cardului in
aplicaţiile terţilor în care şi a salvat aceste date, Deţinătorul de card trebuie să solicite Băncii
renuntarea la actualizarea automată de către Bancă a datelor cardului. Solicitarea se va face prin
e-mail, din adresa de e-mail comunicată de Deținator/Utilizator ca data de contact in formularele
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Bancii, la adresa de e-mail a Bancii, respectiv:customersupport@intesasanpaolo.ro.
18.4.21. În situaţia în care Deţinătorul de Card nu a acţionat în mod fraudulos sau și-a încălcat fără
intenţie obligaţiile ce îi revin în baza prezentelor CGA, Deţinătorul va suporta pierderi în valoare
de cel mult 30 (treizeci) euro sau echivalentul în lei al acestei sume.
18.4.22. În situaţia în care aceste pierderi vor rezulta ca urmare a fraudei sau a nerespectării
intenţionate sau din neglijenţă gravă a uneia sau a mai multor obligaţii ce îi revin Deţinătorului de
Card cu privire la utilizarea Cardului, în conformitate cu prevederile prezentelor CGA, Clientul va
suporta întregul prejudiciu cauzat. Evaluarea răspunderii Clientului/Deţinătorului de Card se face
ţinând cont, în special, de natura elementelor de securitate personalizate ale cardului şi de situaţiile
în care acesta a fost pierdut, furat sau folosit fără drept.
18.4.23. Ulterior momentului notificării Băncii, în conformitate cu prevederile prezentelor CGA,
Clientul/Detintorul de Card nu va suporta nicio consecinţă financiară ce va rezulta în urma utilizării
unui Card pierdut, furat sau folosit fără drept, exceptând situaţia în care acesta a acţionat în mod
fraudulos, sau si-a incalcat cu intentie sau din neglijența gravă una sau mai multe obligații ce îi
revin conform prezentelor CGA.
18.4.24. Deţinătorul are obligaţia de a returna Băncii Cardul în cel mai scurt timp, în situaţia în care
va găsi Cardul ulterior comunicării Băncii cu privire la pierderea/furtul acestuia, acest Card
nemaiputând fi utilizat.
18.4.25. Deţinătorul are obligaţia de a restitui de îndată Cardul Băncii în orice altă situaţie ce
determină încetarea raporturilor contractuale dintre cele două părţi.
18.4.26. Clientul/Deţinătorul are obligaţia de a păstra chitanţele tuturor tranzacţiilor, cât și a altor
documente anexe tranzacţiilor efectuate, în vederea verificării extrasului de cont curent și a
soluţionării eventualelor contestaţii.
18.4.27. Clientul/Deţinătorul are obligaţia de a verifica operaţiunile evidenţiate în extrasul de cont
primit și de a informa Banca cu privire la orice omisiune sau eroare constatată.
18.4.28. O tranzacţie iniţiată cu Cardul și care a fost finalizată (deja introdusă în circuitul de
decontare) nu poate fi anulată de către Deţinătorul de Card. În acest sens, Deţinătorul de are
obligaţia de a nu anula un ordin pe care l-a dat prin intermediul Cardului.
18.4.29. Deţinătorul are obligaţia de a anunţa Banca cu privire la orice refuz nejustificat de acceptare
a Cardului de către comercianţii acceptanţi sau de către orice unitate bancară.
18.4.30. Din disponibilităţile în LEI sau EUR existente în contul său curent, Clientul are obligaţia de
a suporta contravaloarea operaţiunilor în LEI sau valută, inclusiv a comisioanelor și taxelor
generate de aceste operaţiuni prin aplicarea cursului de schimb practicat de Bancă pentru
operaţiunile cu Carduri din ziua decontării tranzacţiei. La data decontării tranzacţiei, în baza
raportului de decontare transmis de către Organizatiile de carduri, precum și a informaţiilor
comunicate de către Bancă, contul Clientului va fi debitat cu sumele necesare pentru acoperirea
valorii tranzacţiilor, a taxelor și a comisioanelor aferente . În cazul în care se face conversie,
aceasta se va efectua la cursul de schimb practicat de Bancă din ziua respectivă și prevăzut în
LCS. Deţinătorul are obligaţia de a accepta spre decontare, din conturile curente deschise pe
numele său, toate operaţiunile efectuate cu Carduri eliberate pe numele Deţinătorilor de Card
suplimentar, cu respectarea prevederilor contractuale și legale în vigoare.
18.4.31. Clientul are obligaţia de a despăgubi Banca pentru orice daune, pierderi sau cheltuieli
suportate de aceasta ce au rezultat din încălcarea prevederilor prezentelor CGA sau în urma
stabilirii responsabilităţii financiare în sarcina Clientului pentru refuzul la plată.
18.5. Răspundere
18.5.1. Clientul va răspunde dacă prin comportamentul sau conduita inadecvată a acestuia în afaceri,
a cauzat un prejudiciu (inclusiv de imagine) Băncii.
18.5.2. Clientul poartă întreaga răspundere faţă de Bancă pentru autenticitatea, completarea corectă,
integrală, precisă şi termenele de subscriere a datelor şi documentelor precizate în toate acordurile
încheiate cu Banca sau legate de operaţiunile bancare curente sau pentru destinaţia tuturor
transferurilor/plăţilor/operaţiunilor efectuate de Bancă în numele, în contul şi/sau la ordinul său,
inclusiv în ceea ce priveşte modul de utilizare al oricărui credit contractat de la Bancă.
18.5.3. Clientul se află de drept în întârziere, fără notificare si fără a fi necesară îndeplinirea unor alte
formalităţi, prin simpla neîndeplinire a obligaţiilor asumate la termenele şi în condiţiile stipulate în
prezentele CGA, precum şi în cuprinsul Contractului-Cadru încheiat cu Banca.
18.5.4. Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru pierderile cauzate de furnizarea de date
incorecte sau care induc în eroare Bancă, pentru pierderile datorate neglijenţei sale sau rezultând
din acţiuni a unor terţe persoane, inclusiv a împuterniciţilor săi, precum şi în cazurile în care Banca
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a identificat semnătura şi respectiv ştampila Clientului incorect şi nu a fost dovedită o gravă
neglijenţă în activitatea acesteia.
18.5.5. Clientul este responsabil pentru orice încălcare a copyright-ului aparţinând Băncii.
19. AUTORIZĂRI EXPRESE
19.1. În conformitate cu prevederile prezentelor CGA şi în temeiul acestora, precum şi al Contractului-Cadru
încheiat cu Banca, Clientul autorizează expres Banca să deschidă contul curent/să activeze serviciul/le
solicitate de acesta prin formularele/documentele/contractele specifice şi să debiteze din contul/rile
deţinute de acesta (indiferent de valută) cu contravaloarea sumelor datorate Băncii pentru orice motiv,
inclusiv cu contravaloarea comisioanelor indicate în LCS (raportate la tipul contului deţinut de Client)
sau a eventualelor cheltuieli de executare sau descoperit neautorizat de cont etc., sume ce pot fi
încasate automat de Bancă din conturile Clientului, prin acceptarea prezentelor CGA reprezentând o
autorizare expresă din partea Clientului pentru o astfel de debitare.

19.2. În toate cazurile, Banca poate exercita acest drept, fără însă a fi obligată la aceasta, chiar dacă sumele
din aceste conturi au fost depozitate la Bancă pentru o anumită perioadă, iar termenul respectiv nu a
expirat, fără ca Banca să fie răspunzătoare pentru orice fel de daune ca rezultat al exercitării acestor
drepturi.
19.3. Banca va putea compensa soldurile active ale conturilor deschise pe numele Clientului, indiferent de
felul şi moneda acestora pentru stingerea oricăror obligaţii de plată, în vederea compensării oricăror
creanţe certe, lichide şi exigibile ale Clientului faţă de Bancă, cu prioritate faţă de orice altă obligaţie a
acestuia faţă de terţi. În situaţia în care Banca deţine faţă de Client mai multe creanţe certe, lichide şi
exigibile, compensarea acestora va fi operată de Bancă în ordinea prevăzută pentru imputarea plăţii
prevăzute în prezentele CGA. În nicio situaţie Banca nu va fi răspunzătoare faţă de Client pentru orice
fel de daune rezultate din exercitarea drepturilor anterior menţionate.
19.4. Prin acceptarea şi asumarea prezentelor CGA, Clientul împuterniceşte expres Banca să participe în
numele său pe piaţa valutară pentru cumpărarea sau vânzarea de valută sau efectuarea conversiei
dintr-o valută în alta, precum şi pentru desfiinţarea anticipată a depozitelor la termen constituite de Client
la Bancă.
20. DURATA RELAŢIEI CONTRACTUALE DINTRE CLIENT ŞI BANCĂ
20.1. Contractul-Cadru dintre Client şi Bancă, precum şi prezentele CGA se încheie pe durată nedeterminată.
20.2. Prezentele CGA intră în vigoare de la data contractării de către Client a primului produs şi/sau serviciu
şi vor fi valabile pe toată perioada în care Clientul beneficiază/utilizează produsele sau serviciile puse
la dispoziţia sa de către Bancă, până la data încetării efectelor ultimului produs şi/sau serviciu acordat
de Bancă Clientului în temeiul Contractului-Cadru.
20.3. Clauzele aferente produselor menţionate în prezentele CGA se vor aplica în relaţia contractuală dintre
Client şi Bancă doar în condiţiile în care Clientul a solicitat expres produsele respective la data semnării
formularelor/documentelor/contractelor specifice sau ulterior sau a constituit produsele în cauza prin
intermediul serviciului Internet Banking.
21. ÎNCETAREA RELAŢIEI CONTRACTUALE DINTRE CLIENT ŞI BANCĂ
21.1. Banca şi Clientul vor putea să înceteze raportul juridic derivat din iniţierea relaţiilor de afaceri în orice
moment, fără a fi necesară justificarea unei astfel de decizii.
21.2. Prezentele CGA pot fi denunţate unilateral de oricare dintre părţi cu o notificare scrisă prealabilă
transmisă, astfel:
21.2.1. Clientul va transmite Băncii notificarea cu 30 (treizeci) de zile anterior datei încetării;
21.2.2. Banca va transmite Clientului notificarea cu cel puţin 30 (treizeci) de zile anterior datei încetării.
21.3. În situaţia în care Banca a emis un card de debit în favoarea Clientului legat la contul curent al acestuia,
contul curent nu poate fi închis decât după 30 (treizeci) zile de la returnarea acestui card Băncii şi
regularizarea tuturor tranzacţiilor efectuate cu acest card.
21.4. Banca îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul-Cadru încheiat cu Clientul şi implicit prezentele CGA,
de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei judecătoreşti, fără preaviz şi fără a fi
necesară efectuarea oricăror altor formalitaţi (pact comisoriu), în toate situaţiile în care Clientul încalcă
una sau mai multe obligaţii asumate prin prezentele CGA sau în oricare dintre situaţiile de mai jos:
21.4.1. primeşte informaţii negative privind reputaţia Clientului sau în situaţia în care Clientul arată lipsă
de respect în atitudinea sa faţă de Bancă sau faţă de funcţionarii Băncii;
21.4.2. Clientul a derulat sau încearcă să deruleze acţiuni frauduloase faţă de Bancă sau oricare dintre
Clienţii săi sau a cauzat prejudicii sau pierderi (actuale, potenţiale, de imagine etc.) Băncii sau
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membrilor grupului entităţilor din care Banca face parte;
21.4.3. Clientul a deschis sau a intenţionat să deschidă acţiuni în justiţie împotriva Băncii sau membrilor
grupului entităţilor din care Banca face parte sau a expus Banca sau membrii grupului entităţilor
din care Banca face parte la acţionarea în justiţie de către terţe persoane;
21.4.4. Clientul a furnizat Băncii informaţii false sau distorsionate, nu a depus documentele sau
informaţiile solicitate de Bancă sau dacă Banca are informaţii sau suspiciuni că Clientul a derulat
sau are intenţia să deruleze operaţiuni ce intră sub incidenţa legislaţiei privind spălarea banilor;
21.4.5. Clientul şi/sau persoana autorizată – persoane fizice au încetat din viaţă ori au fost puse sub
interdicţie;
21.4.6. Clientul şi/sau persoana autorizată – entitati juridice au fost declarate în stare de faliment sau
au fost dizolvate, au fuzionat ori s-au divizat;
21.4.7. O parte considerată importantă de Bancă a activităţilor Clientului au fost suspendate,
transferate ori au încetat.
21.5. În toate situaţiile de încetare a prezentelor CGA şi Contractului-Cadru, Banca va închide automat
conturile curente şi orice alt produs/serviciu deţinute de Client, cu precizarea că prezentele CGA şi
Contractul-Cadru produc efecte juridice până la rambursarea integrală a tuturor obligaţiilor de plată ale
Clientului către Bancă, inclusiv depunerea Cardului, token-ului sau a oricăror alte formulare la Bancă,
indiferent de modalitatea în care se efectuează plata (plata din propria iniţiativă, recuperare pe cale
amiabilă, executare silită, etc.).
22. ÎNCHIDEREA CONTURILOR
22.1. Închiderea unui cont curent poate fi iniţiată în orice moment de Client sau de către Bancă sau ca urmare
a expirării termenului pentru care a fost deschis. Condiţia necesară care trebuie îndeplinită la închiderea
unui cont curent este regularizarea prealabilă a tuturor obligaţiilor prezente şi/sau viitoare ale Clientului
faţă de Bancă, precum şi a obligaţiilor asumate de Bancă pentru Client. La închiderea contului curent,
se vor închide şi toate celelalte conturi ale Clientului deschise la Bancă.

22.2. Contul curent se poate închide la cererea scrisă a Clientului adresată Băncii, cu un preaviz de 30 zile.
În situaţia în care Banca a emis pe numele Clientului un card de debit legat de contul curent al acestuia,
contul curent nu poate fi închis decât după trecerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la returnarea
cardului Băncii şi regularizarea tuturor tranzacţiilor efectuate cu acest card.
22.3. Banca poate închide un cont curent sau orice subcont al acestuia fără nici o justificare, cu un preaviz
de două luni socotit de la data transmiterii către Client a comunicării scrise în acest sens, informand
clientul, daca este cazul si despre maniera în care va fi tratat soldul acestuia.
22.4. Banca îşi rezervă dreptul de a închide din proprie iniţiativă, imediat şi fără preaviz, contul curent al unui
Client, de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei judecătoresti şi fără a fi necesară
efectuarea unor formalităţi (pact comisoriu) în toate situaţiile în care Clientul încalcă una sau mai multe
obligaţii contractuale faţă de Bancă, în baza unei simple notificări scrise comunicate de Bancă
Clientului.
22.5. În cazul neutilizării conturilor timp de 6 (şase) luni (exceptându-se operaţiunile efectuate din iniţiativa
Băncii) şi în condiţiile unui sold mai mic de 10 (zece) euro (sau echivalent în lei), Banca poate închide
aceste conturi cu un preaviz de două luni socotit de la data transmiterii către Client a unei comunicări
scrise în acest sens, urmând ca, după efectuarea regularizărilor necesare, dacă contul curent respectiv
are un sold pozitiv, Banca să trateze sumele respective în concordanţă cu instrucţiunile scrise date de
Client.
22.6. În toate situaţiile, dacă în perioada de preaviz comunicată de Bancă în ceea ce priveşte închiderea
contului, Banca nu primeşte nicio instrucţiune din partea Clientului privind modul de tratare a soldului
contului curent vizat, Banca va transfera sumele în cauză într-un cont colector, unde le va contabiliza
pe perioada stabilită de lege, sumele respective nefiind purtătoare de dobândă. In toate cazurile de
inchidere a unui Cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat
soldul creditor al respectivului Cont la data inchiderii acestuia, este termenul special de prescriptie care
incepe sa curga de la data la care notificarea de inchiderea contului se considera primita de catre Client
in conformitate cu prevederile articolului intitulat „Notificari” din cuprinsul prezentelor CGA.
22.7. Documentele depuse de Client la data deschiderii contului (curent, de capital social/patrimoniu initial,
etc.), la data actualizării datelor sale de identificare, cele depuse odată cu derularea operaţiunilor prin
Bancă sau orice alte documente solicitate de Bancă, nu vor fi returnate Clientului la închiderea contului.
22.8. Prezentele CGA vor guverna relaţiile mutuale dintre Client şi Bancă, chiar şi după închiderea contului
curent al Clientului.
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23. LOCUL DE OPERARE. IDENTIFICAREA CLIENTULUI. DELEGARE
23.1. Sediul Băncii sau al unităţilor sale teritoriale este locul de operare în cadrul relaţiilor de afaceri dintre
Bancă şi Client, clădirea unde se derulează serviciile Băncii (sucursale/agenţii/birouri
reprezentative/puncte de lucru) şi care prestează servicii în favoarea Clientului. Toate relaţiile juridice
între Client şi Bancă se supun legii române chiar şi în situaţia unui eventual litigiu ce se desfăşoară în
străinătate.

23.2. În situaţia desfiinţării unităţii teritoriale a Băncii cu care Clientul are iniţiate relaţii de afacerii sau în orice
alte cazuri întemeiate, derularea relaţiilor cu Clientul se va realiza prin intermediul unei alte unităţi
teritoriale aparţinând Băncii, Clientul autorizând în mod expres Banca în acest sens.
23.3. În eventualitatea unei fuziuni, divizări sau transfer total/parţial al activităţilor Băncii către altă instituţie,
Banca va fi îndreptăţită să transfere relaţiile contractuale cu Clientul către instituţia care îşi va asuma
(în tot sau în parte) obligaţiile Băncii, Clientul consimţind expres la aceasta.
23.4. Banca este îndreptăţită ca în situaţia oricărei tranzacţii efectuate „în persoană” să verifice conform
procedurilor proprii identitatea Clientului sau a persoanelor autorizate/împuternicite de acesta, pe baza
documentului original de identitate şi/sau a altor documente oficiale solicitate de Bancă.
23.5. Accesul Clientului la servicii bancare care impun identificarea Clientului de la distanţă pentru derularea
operaţiunilor prin Bancă se poate realiza în baza Contractului-Cadru.
23.6. Banca poate refuza să efectueze orice fel de tranzacţie în situaţiile în care Clientul sau persoanele
autorizate de acesta insistă să îşi păstreze anonimatul, refuzând verificarea identităţii de către Bancă.
Banca va trata în mod similar şi situaţiile în care persoana în cauză nu este în măsură să se identifice
conform cerinţelor stabilite de Bancă.
23.7. Banca are dreptul să individualizeze un număr de documente sau informaţii care vor fi solicitate
Clientului sau persoanelor autorizate de acesta astfel încât să poată realiza identificarea conform
cerinţelor legislaţiei în vigoare privind cunoaşterea clientelei aplicabile la locul de operare, respectiv să
determine dacă persoana se află „în relaţii speciale” cu Banca, dacă face parte dintr-un „grup” sau dacă
reprezintă „un singur debitor” faţă de Bancă.

23.8. În derularea operaţiunilor bancare, Banca va compara semnătura Clientului şi/sau a persoanelor
autorizate de acesta cu specimenele de semnătură puse la dispoziţia Băncii de aceştia la deschiderea
contului, respectiv cu ocazia eventualelor modificări ulterioare.
23.9. În situaţia în care, conform prevederilor legale în vigoare, identificarea Clientului se efectuează şi pe
baza unei amprente de ştampilă, o asemenea amprentă va fi depusă la Bancă sub formă de specimen,
pe lângă specimenele de semnături la deschiderea contului curent, respectiv cu ocazia eventualelor
modificări ulterioare. În derularea operaţiunilor bancare, Banca va compara şi amprenta ştampilei
aplicată pe documentele aferente operaţiunilor cu specimenul depus anterior de Client.
23.10. Clientul poate acorda unei terţe persoane împuternicire pentru a efectua operaţiuni bancare în numele
şi contul său. Aceste împuterniciri pot fi efectuate fie la locul de operare, prin semnătură în faţa
operatorului Băncii cu respectarea preverilor legale în materie, fie printr-o procură specială (după caz,
autentică) în cazul persoanelor juridice.
23.11. În situaţia în care o procură este valabilă pentru o perioadă limitată în timp, ea devine nulă şi invalidă
din momentul în care valabilitatea a expirat, exceptându-se situaţiile în care Clientul a revocat-o anterior,
în scris. Dacă împuternicirea/procura nu prevede un termen sau nu este acordată pentru o perioadă
nedeterminată, atunci valabilitatea acesteia încetează în termen de 3 (trei) ani de la data acordarii, dată
de la care împuternicitul nu va mai avea drepturi de operare pe cont. O procură acordată pe o perioadă
de timp nedeterminată va fi considerată validă de Bancă până la momentul în care Clientul o revocă în
mod expres, în scris. Revocarea unei procuri acordate în formă autentică operează tot printr-un înscris
dat în formă autentică. Pentru opozabilitate faţă de Bancă, orice revocare a împuternicirii/mandatului se
va înregistra la Bancă.

23.12. Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru pierderile înregistrate de Bancă în situaţia în care el
sau un împuternicit al său a fost în incapacitate legală la momentul realizării operaţiunii de către Bancă.
23.13. Prin însuşirea clauzelor prezentelor CGA, Clientul înţelege că orice comunicaţie a sa cu Banca
realizată prin telefon poate fi înregistrată, consimţind expres în acest sens şi acceptând ca aceste
înregistrări să poată constitui probă de „prima facie” în ceea ce priveşte ordinele telefonice date Băncii.
23.14. Banca poate comunica orice fel de informaţii în legătură cu produsele, serviciile, etc. oferite clientelei,
fie prin afişare la locul de operare, fie prin prezentare pe pagina sa web sau prin orice altă modalitate la
dispoziţia sa în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
23.15. În toate situaţiile Banca prezumă aflarea Clientului în posesia informaţiilor comunicate conform celor
de mai sus, că acesta şi le-a însuşit fiind de acord cu ele, exceptându-se doar situaţiile în care Clientul
obiectează în mod expres şi în scris la acestea.
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23.16. Dacă în documentele operaţiunilor Băncii sumele exprimate în litere nu coincid cu aceleaşi sume
exprimate în cifre, Banca este îndreptăţită să nu deruleze/proceseze operaţiunile conexe acestor
documente sau să deruleze/proceseze operaţiunea luând în considerare ca bază sumele exprimate în
litere.
23.17. Banca va accepta instrucţiuni doar de la Client sau persoanele autorizate în acest sens de acesta.
Orice anulare sau modificare a unui ordin primit sau a unei autorizaţii date se va face cu respectarea
prevederilor legale şi a limitelor orare de tranzacţionare (cut-off times) şi nu va obliga Banca până la
primirea unei notificări în format letric din partea Clientului în acest sens.
23.18. Din motive de securitate, Banca îşi rezervă dreptul, fără a fi obligată în acest sens, să solicite în scris
Clientului (pe cheltuiala acestuia), confirmarea oricărui ordin sau instrucţiune primită prin telefon, fax, email sau alte mijloace electronice de la acesta sau persoanele autorizate de acesta, înainte de
executarea acestora, Clientul fiind obligat să confirme Băncii prin răspuns scris corectitudinea unui
asemenea ordin sau instrucţiune. În situaţia în care un asemenea ordin sau instrucţiune nu va fi
confirmată în scris de către Client sau persoanele autorizate de acesta, Banca nu este obligată a o
executa, nefiind ţinută răspunzătoare pentru pagubele sau pierderile ivite ca urmare a unei asemenea
neexecutări.
24. NOTIFICĂRI
24.1. Banca şi Clientul se vor notifica reciproc cu privire la orice eveniment, fapt, omisiune, greşeală sau
eroare care intervine în relaţia lor şi vor răspunde în cel mai scurt timp posibil oricărei întrebări adresate
de unul altuia referitor la aceste aspecte.
24.2. Orice solicitare, notificare, aprobare sau comunicare a Clientului către Bancă cu referire la ContractulCadru se va efectua în scris, în limba română şi va fi transmisă/înregistrată la adresa sediului sau la
adresa de poştă electronică a unităţii teritoriale a Băncii prevazută în formularele specifice sau adresa
indicată pe site-ul Băncii ca aparţinând unităţii teritoriale la care Clientul are conturi deschise. Orice
astfel de corespondenţă va fi considerată a fi efectivă la data confirmării primirii, cu conditia ca aceasta
corespondenţă să fie primită de Bancă anterior orei 16:00 a unei zile lucratoare, in caz contrar aceasta
va fi considerată primită în ziua lucrătoare imediat următoare. Excepţie de la această regulă face
corespondenţa privind serviciile de plată cărora le sunt aplicabile cut off time (orele limită). Solicitările,
notificările și orice comunicare a Clientului către Bancă vor fi valabile dacă acestea conțin date de
identificare corecte (nume, adresă sediu, CUI etc.) și dacă acestea corespund datelor de identificare
declarate de către Client Băncii.
24.3. Orice corespondenţă, indiferent de denumirea acesteia, a Băncii către Client cu referire la ContractulCadru se va efectua în scris, în limba română, în funcție de natura și scopul corespondenței, prin una
din următoarele modalităţi: (i) înmânare personală (se considera inmanare personala si prin ridicarea
notificarii de catre delegat), (ii) scrisoare simplă/ recomandată, (iii) e-mail, (iv) sms, (v) serviciul de
Internet Banking, Virtual Inbox (in situația in care clientul deține acest serviciu), (vi) extras de cont (vii)
afişare la sediul unităţii teritoriale a Băncii sau (viii) site-ul oficial al Băncii. Banca poate posta anunţuri
cu referire la serviciile oferite (modificari ale serviciilor existente, servicii noi oferite Clienţilor, etc.)
inclusiv la ATM-urile Băncii. Orice astfel de corespondenţă va fi considerată a fi efectivă la:
- data remiterii pentru predare Clientului sau uneia dintre persoanele autorizate de acesta;
- data transmiterii mesajului (telefon, e-mail, extras de cont, sms);
- data existentă pe ”confirmarea de primire” în cazul transmiterii prin scrisoare recomandată sau
la data menționată pe plic, borderou pentru corespondența comunicată fără confirmare de
primire;
- 3 zile lucrătoare prin poșta din România, iar pentru serviciile prestate de postă/curieri in termenul
garantat de acestea și 5 zile lucrătoare prin poșta din străinătate;
- data postării mesajului în mesageria I-B@nk sau pe site-ul oficial al Băncii sau la ATM.
24.4. Banca nu este responsabilă în ce priveşte consecinţele întârzierilor şi/sau a pierderilor corespondenței
şi nici în ceea ce priveşte deteriorarea sau alte erori ce se pot produce în timpul transmisiei, dacă
întârzierea, pierderea, deteriorarea şi respectiv producerea de erori nu sunt rezultatul culpei sale.
24.5. Banca va lua în considerare cea mai recentă adresă de corespondenţă/ poștă electronică si cel mai
recent număr de telefon mobil notificate de Client. In lipsa unei notificari din partea Clientului în sensul
actualizării datelor de contact, Banca va transmite orice tip de comunicare la datele de contact furnizate
de către Client la începutul relației de afaceri
24.6. Informarea Clientului în cazul unei suspiciuni de fraudă sau al unei fraude reale sau în cazul pierderii
caracterului confidential al Elementelor de securitate personalizate, se realizează prin canale securizate
administrate de Bancă: mesagerie I-B@nk, Call Center, unitați teritoriale etc.
25. LEGISLAŢIA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR ŞI LITIGIILOR
25.1. Prezentele CGA, precum şi Contractul-Cadru încheiat cu Clientul sunt guvernate şi interpretate de legea
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română, fiind în acord cu reglementările legale în vigoare privind activitatea bancară, prelucrarea datelor
cu caracter personal, cea privitoare la combaterea criminalităţii informatice, regulile cu privire la mandat,
orice normă legală ce reglementează disciplina valutară, şi legea pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism.
25.2. Disputele dintre părti vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, de instanţele
judecătoreşti competente din Municipiul Bucureşti, cu excepţia cazului în care prevederile legale în
vigoare stabilesc competenţa exclusivă a altor instanţe. Această clauză nu va limita însă dreptul Băncii
de a alege o altă instanţă judecătorească pentru soluţionarea disputelor între părţi, în conformitate cu
prevederile legale.
25.3. Acţionand în calitate de reclamant, Banca va putea, dacă este cazul, să supună litigiul spre soluţionare
nu doar în faţa instanţelor române, dar şi a uneia străine ce are jurisdicţie asupra Clientului.
25.4. În situaţia în care oricare din prevederile cuprinse în Contractul-Cadru sau contractelor specifice
anumitor servicii/produse oferite de Bancă este sau devine la un moment dat ilegală, invalidă sau
neexecutabilă, conform legislaţiei aplicabile, toate celelalte clauze rămân neafectate şi valide.
25.5. Orice plângere a Clientului cu privire la calitatea serviciilor prestate de Bancă sau îndeplinirea
defectuoasă sau neîndeplinirea obligaţiilor Băncii va fi analizată de Bancă şi i se va transmite Clientului
un răspuns într-un termen rezonabil, Clientul urmand a fi informat despre măsura luată conform art.23
Notificari. În situaţia în care Clientul nu va fi satisfăcut de măsurile luate de Bancă, se va încerca
soluţionarea pe cale amiabilă, în situaţia în care nu va fi posibilă o astfel de soluţionare se va proceda
conform prevederilor legale în vigoare.
25.6. Documentele justificative originale/înregistrările extrase din evidenţele Băncii ce se află depuse la
Bancă la dosarul Clientului, constituie, singure, baza soluţionării litigiilor referitoare la relaţiile
contractuale dintre Bancă şi Client şi vor servi drept probă “prima facie” în relaţia cu Clientul, până la
proba contrară din partea Clientului.
25.7. În ceea ce privește eventualele dispute cu referire la serviciile de plată prestate de Bancă, Clientul
poate sesiza Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, situată în Str. Apolodor nr. 17, Sector 5,
Bucureşti - 050741 sau la telefon: 0040-21-387.10.00; 0040-21-310.68.20; 0040-21-387.11.10, precum
și Banca Națională a României, autoritate de supraveghere a Băncii, cu sediul în Strada Lipscani nr.
25, sector 3, Bucureşti, cod 030031, Tel:+4-021-313 04 10 sau +4-021-315 27 50. Pentru rezolvarea
oricăror dispute/ litigii Clientul are de dreptul de a se îndrepta către organismul de soluționare a litigiilor
– CSALB, cu sediul în Str. Sevastopol nr.24, etj.2, Sector1, București, Tel: 021 9414, email:office@csalb.ro sau pe site-ul acestuia: www.csalb.ro, precum și dreptul de a se adresa instanţelor
judecătorești competente din România.
26. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT
26.1. Forţa majoră şi cazul fortuit, astfel cum sunt acestea definite de lege, exonerează de răspundere partea
care o invocă. Prin forţă majoră se înteleg toate circumstanţele ce survin după încheierea prezentelor
CGA şi a Contractului-Cadru şi care constau în evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile şi
inevitabile în conformitate cu legislaţia română. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut
şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs, în
conformitate cu legislaţia română. Partea care invocă forţa majoră/cazul fortuit trebuie să aducă la
cunoştinţa celeilalte părţi acest lucru, în scris, într-un termen de 5 (cinci) zile de la data declanşării
evenimentului.
26.2. Banca nu este răspunzătoare pentru neîndeplinirea vreunei obligaţii dacă această situaţie este
rezultatul direct sau indirect al unor împrejurări independente de voinţa sau capacitatea sa (cazuri de
forţă majoră).
26.3. Cazurile de forţa majoră/caz fortuit suspendă automat obligaţiile parţilor pe durata existenţei acestei
situaţii.
26.4. În situaţia în care forţa majoră/cazul fortuit împiedică una dintre părti la îndeplinirea obligaţiilor
contractuale pe o perioada mai lunga de 30 (treizeci) zile, oricare dintre parţi are dreptul, în lipsa unei
alte întelegeri, să rezilieze de plin drept, prezentele CGA, printr-o notificare adresată celeilalte parţi, fără
pretinderea de daune-interese.
26.5. Evenimentele de forţă majoră sau cazul fortuit nu exonerează de răspundere Deţinătorul de card, acesta
rămânând obligat faţă de Bancă până la rambursarea integrală a tuturor datoriilor născute din prezentele
CGA şi din Contractul-Cadru.
27. MODIFICAREA CGA
27.1. Orice modificare a prezentelor CGA se va aduce la cunoştinţa Clientului persoană juridică de către
Bancă prin postarea în sediile unitaţilor teritoriale ale Băncii şi pe pagina de internet a acesteia.
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27.2. În situaţia în care Clientul notifică în scris Băncii, înainte de data stabilită pentru aplicarea modificărilor,
faptul că nu este de acord cu modificările propuse, Clientul are posibilitatea de a denunţa unilateral
prezentele CGA fără ca Banca să perceapă vreun cost de denunţare unilaterală. În caz contrar, Banca
va aplica de drept noile modificări contractuale sau va putea rezilia de plin drept, imediat şi fără preaviz
prezentele CGA agreate cu Clientul, cu excepţia situaţiilor în care Clientul înregistrează debite, acesta
avand obligaţia de a le achita integral.
27.3. Dacă Banca nu primeşte din partea Clientului o notificare scrisă înainte de data stabilită pentru aplicarea
modificărilor prin care acesta declară expres că nu este de acord cu modificarea Contractului-Cadru, se
consideră că Clientul a acceptat tacit noile condiţii contractuale.
27.4. Noile versiuni ale oricăruia dintre documentele mai sus mentionate care vor înlocui în tot sau în parte
documentele anterioare, vor fi transmise Clientilor la cerere, prin afişarea în unităţile teritoriale ale Băncii
şi/sau pe pagina de internet a Băncii.
27.5. Clientul nu poate invoca Băncii necunoaşterea Contractului-Cadru sau a legislaţiei şi a reglementărilor
în vigoare în domeniul creditării, decontărilor şi altor servicii pe care le prestează Banca.
28. DISPOZIŢII FINALE
28.1. Titlurile executorii emise cu privire la conturile curente ale Clienţilor în cazurile şi în condiţiile prevazute
de lege (existenţa unui ordin de poprire sau de altă dispoziţie de indisponibilizare a contului dispusă de
autoritatea judecătorească competentă sau de un organ al statului sau de orice organ competent potrivit
legii) se execută de către Bancă în limita disponibilităţilor din contul curent al Titularului, fără acceptul
prealabil al acestuia.
28.2. Contractul-Cadru se completează cu regulamentele Băncii Naţionale a României si cu legislaţia
aplicabilă in vigoare.
28.3. Contractul-Cadru constituie titlu executoriu şi se supune prevederilor: O.U.G. nr.99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, Legea nr.287/2009 privind Codului Civil Roman, Legea
nr.209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și oricăror acte
normative aplicabile prezentului raport juridic.
28.4. În cuprinsul prezentelor CGA, toate prevederile care fac referire la “obligaţiile” Clientului, prin expresia
Client se înţelege atât Clientul – titular de cont, cât şi orice alte persoane autorizate de acesta să
opereze pe contul său. Orice referire la obligaţiile Deţinătorului de Card are în vedere atât Clientul cât
şi toţi Deţinătorii de Card.
28.5. Un client nu poate deţine decât un singur pachet de produse şi/sau servicii din cele oferite de Bancă
conform LCS.

28.6. Banca și Clientul convin în mod expres ca înscrisurile și documentele încarcate și/sau atașate pe
Canalul securizat, semnate cu Semnatură electronică calificată, au aceeași forță probantă echivalentă
cu a originalului documentelor pe suport hârtie, semnate cu semnatură olografă. Banca și Clientul își
asumă integral răspunderea pentru corectitudinea datelor, informațiilor, înscrisurilor, documentelor
atașate în Canalul Securizat, semnate cu Semnatură electronică calificată, această clauză reprezentând
convenția părtilor asupra probelor, în conformitate cu art.256 din Codul de procedură civilă.
28.7. Pe măsura implementării altor servicii de către Bancă, acestea vor fi aduse la cunoştinţa clienţilor săi
prin afişare pe pagina de Internet a Băncii www.intesasanpaolobank.ro, prin materiale publicitare,
afişare la sediile unităţilor teritoriale ale Băncii sau prin mijloace de comunicare electronică (internet, email, SMS, etc.).
28.8. Prezentul Contract-Cadru se supune prevederilor legii române. Părţile înţeleg şi convin expres că nu
vor aplica în relaţiile contractuale prevederile conţinute în Titlul III și Titlul IV, respectiv articolele 141,
171 (exceptând litera b), 172,179 alin.1, 182, 183, 212, 213 din Legea nr.209/2019 privind serviciile de
plată și pentru modificarea unor acte normative, cu excepţia cazului în care s-a prevăzut expres altfel
în prezentul Contract-Cadru. Banca şi Clientul, prin prezentul Contract-Cadru, declară că toate clauzele
şi documentele contractuale aferente au facut obiectul negocierii directe şi acestea reprezintă, în forma
şi conţinutul în care se semnează, înţelegerea părţilor şi rezultatul negocierii egale şi neviciate.
28.9. Prezentele CGA au fost întocmite în limba română şi au fost înmanate Clientului la data semnării Cererii
de inițiere relație de afaceri și accesare produse/servicii bancare.
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