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Stimate Client,
Dorim să te informăm că datorită experienței Grupului Intesa Sanpaolo și a sistemului de monitorizare
a tranzacțiilor și supravegherii zonelor geografice cu risc ridicat, putem să îți asigurăm controlul asupra
tranzacțiilor efectuate prin cardul tău de debit și/sau credit.
Sistemul performant de detectare a fraudelor, de care dispunem, raportează activitățile neobișnuite,
desfășurate în mediul real prin cardurile Intesa Sanpaolo Bank și ne permite blocarea acestora anterior
efectuarii respectivelor tranzacții. Astfel, începand cu data de 01.08.2014 toate tranzacțiile efectuate în
mediul real (la bancomat și la comercianți) prin cardurile de debit și/sau de credit vor fi blocate în țările
din lista atasată.
Această masură nu este valabilă pentru plăți efectuate pe Internet la comercianții din țările respective.
Ulterior implementării acestei restricții, toate tranzacțiile efectuate în țările din lista atasată vor fi
atent monitorizate de către bancă, iar Banca vă poate contacta pentru a vă solicita confirmarea
tranzacțiilor respective în vederea deblocării cardului Dumneavoastră.
Totodata, dacă știți că vă veți afla într-o o anumită perioadă într-una din țările din lista atasată și doriți
să utilizați cardul de debit și/sau de credit la bancomat sau la comercianți, vă rugăm să anunțați din
timp banca sunând la Tel Verde: 0800 800 888 (apel gratuit din orice rețea de telefonie fixa sau mobilă
din Romania, 24 de ore din 24, 7 zile din 7) sau la +4037 2712 194 (număr apelabil și din afara țării)
pentru a preîntâmpina procesul de blocare a tranzacțiilor efectuate în aceea țară.
In plus, siguranța tranzacțiilor Dumneavoastră cu cardul de debit și/sau de credit este întărita prin
utilizarea tehnologiei cu chip și a serviciului de securizare a tranzacțiilor pe Internet - 3D secure.
In vederea eficientizării sistemului de detectare a fraudelor și pentru a vă putea contacta în timp util, vă
rugăm să ne furnizaţi prin intermediul unităților teritoriale ale băncii, orice modificare a datelor
Dumneavoastră de contact.

Vă mulțimim că sunteți client Intesa Sanpaolo Bank!
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