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PREVEDERI GENERALE 

1. DOMENIU DE APLICARE SI LEGISLATIA APLICABILA 

1.1  Domeniul de aplicare 

Politica Generală a Activităţii (denumita in continuare „PGA”) guverneaza totalitatea relaţiilor 

de afaceri dintre Client şi ProCredit Bank S.A. (denumită în continuare ”Banca”) si se va aplica 

oricarui tip de contract incheiat intre Client si Banca, urmand a fi completate, dupa caz, cu 

dispozitiile specifice fiecarui tip de produs sau serviciu prin contractele incheiate intre Banca si 

Client.  

Prin Client se intelege orice persoana juridica (profesionisti) sau fizica, rezidenta/ nerezidenta 

(alta decat Bancile) si care are deschis un cont la Banca. 

De asemenea, relatiile particulare de afaceri pot fi supuse şi contractelor specific reglementate 

prin Procedurile interne ale Bancii, care conţin derogari sau completări de la/la prezenta Politica 

Generala a Activităţii; ele sunt convenite cu Clientul, in scris, în momentul  inceperii relatiei de 

afaceri cu acesta.  

Banca nu incepe nici o relatie de afaceri cu Clientul decat daca acesta a aderat la PGA. Prin 

semnarea oricarei conventii/contract puse la dispozitie de catre Banca, Clientul accepta 

prevederile prezentei Politici Generale a Activităţii, indiferent daca acestea sunt mentionate 

expres in respectivele conventii/contract sau nu. Orice Client sau potential Client poate lua la 

cunostinta Politica Generală a Activităţii la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii si/sau pe 

pagina de internet a Bancii, la adresa www.procreditbank.ro. 

PGA este obligatorie atât pentru Client, cât şi pentru Bancă si are valoare de contract cadru 

alaturi de celelalte conventii/contracte de deschidere de cont semnate si acceptate de catre parti.  

Prezentul document, precum si contractele semnate de Client cu Banca, in vederea acceptarii 

produselor oferite de catre Banca, au o durata nedeterminata (cu exceptia depozitelor fara 

prelungire, care au o durata determinată). Clientul declara ca a avut posibilitatea de a lua la 

cunostinta drepturile si obligatiile partilor prevazute in PGA, ca PGA i-a fost pusa la dispozitie 

impreuna cu Lista de Preturi in vigoare si ca a analizat in intregime continutul acesteia anterior 

semnarii si ca a solicitat reducerea termenului  de 15 zile  prevazut de legislatia in vigoare. 

 Clientul declara ca isi asuma riscul de eroare cu privire la interpretarea oricaror elemente si 

prevederi din PGA sau din orice alte conventii incheiate intre el si Banca. 

Clientul, in considerarea manifestarii sale de vointa ce sta la baza intrarii in raporturi juridice cu 

Banca, isi exprima deplinul acord cu privire la clauzele PGA si declara ca a luat la cunostinta, 

intelege si accepta clauzele acesteia, in special clauzele cu privire la: 

(i) Stabilirea competentei instantelor judecatoresti si a legii aplicabile PGA, conform 

prevederilor PGA ce se regasesc in clauzele continute de: articolul 1.3 paragraful 1, 

articolul 10.5. 

(ii) Posibilitatea de modificare, amendare sau incetare a PGA, conform prevederilor PGA 

ce se regasesc in clauzele continute de: articolul 9.1 paragraful 1; articolul 10.1.  



 

 

(iii) Cesiunea drepturilor si obligatiilor ce rezulta din conventiile incheiate cu Clientul, 

inclusiv din PGA, fara a fi necesar consimtamantul Clientului, conform prevederilor 

PGA ce se regasesc in clauzele continute de: articolul 10.8. 

(iv) Compensarea conventionala la initiativa Bancii, conform prevederilor PGA ce se 

regasesc in clauzele continute de: articolul 6.10.4 paragraful 1 liniile 1, 2, 3, 4 si 5. 

(v) Incetarea relatiei de afaceri in baza PGA, inclusiv prin inchiderea conturilor, din 

initiativa Bancii, conform prevederilor PGA ce se regasesc in clauzele continute de: 

articolul 9.2 paragraful 1, paragraful 2 literele a, b, c, d, e, f, g, h; 

(vi) Posibilitatea decaderii Clientului din beneficiul unor termene stipulate in favoarea sa, 

conform prevederilor PGA ce se regasesc in clauzele continute de: articolul 10.9. 

(vii) Limitarea raspunderii Bancii, conform prevederilor PGA ce se regasesc in clauzele 

continute de: articolul 3.5 paragraful 2, articolul 3.7 paragraful 3, articolul 6.3 

paragraful 4; articolul 6.7 sectiunea (1) paragraful 4; articolul 6.8 paragraful 1; 

articolul 6.10.1 paragraful 9; articolul 6.10.2 (a) sectiunea a.1 paragraful 1; articolul 

6.10.2 (a) sectiunea a.1 subsectiunea A linia 2; articolul 6.10.2 (a) sectiunea a.2 

paragraful 1; articolul 6.10.2 (b) sectiunea b.1 paragraful 1 teza finala; articolul 6.10.2 

(b) sectiunea b.2 paragraful 2, teza finala; articolul 6.10.3 paragraful 2. 

(viii) Asumarea de catre Client a riscului impreviziunii, conform prevederilor PGA ce se 

regasesc in clauzele continute de: articolul 10.6. 

(ix) Atragerea raspunderii Clientului si dreptul Bancii de a suspenda executarea 

obligatiilor sau de a nu indeplini unele obligatii, conform prevederilor PGA ce se 

regasesc in clauzele continute de: articolul 3.5 paragraful 1; articolul 3.7 paragraful 4; 

articolul 6.2 paragrafele 3, 4 si 5; articolul 6.4 paragraful 2; articolul 6.7 sectiunea (1) 

paragraful 1; articolul 6.7 sectiunea (2) paragrafele 1 si 2; articolul 6.10.1 paragraful 1 

teza a doua, paragrafele 4 si 7; articolul 6.10.2 (c) paragraful 2 teza a doua; articolul 

7.2 sectiunea A liniile 2, 3, 5 si 6; articolul 8.1 paragraful 3. 

1.2  Scopul emiterii Politicii Generale de Afaceri 

Scopul emiterii PGA il constituie stabilirea unor reguli generale, care sa defineasca si sa 

reglementeze cat mai exact baza si intinderea drepturilor si obligatiilor Clientilor si ale Bancii, 

pentru a inlesni derularea tranzactiilor si in vederea promovarii conduitei bancare in toate 

domeniile relatiilor Bancii cu Clientii sai. 

Banca va furniza Clientilor toate informatiile necesare privind produsele bancare oferite, si va 

acorda, la cerere, asistenta si indrumare, urmarind in acelasi timp, propria strategie in ceea ce 

priveste produsele si serviciile oferite Clientilor sai. 

Relatia Clientului cu Banca se bazeaza pe incredere reciproca, profesionalism si pe principiul 

bunei credinte, pentru a evita afectarea intereselor uneia dintre parti. 

Prezenta PGA inlocuieste formele anterioare ale PGA precum si orice dispozitie contrara 

existenta in conventiile dintre Banca si Client incheiate anterior intrarii in vigoare a PGA sau, 

dupa caz, le completeaza. 

 



 

 

1.3 Legislatia aplicabila 

Relaţia de afaceri dintre Client şi Bancă este guvernata de actele normative  in vigoare, 

reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, precum si de normele europene incidente, astfel 

cum au fost ele transpuse prin acte normative emise de autoritatile romane competente sau direct 

aplicabile. 

 

2. DEFINITII SI INTERPRETARI: 

 Autentificare =procedura care permite bancii sa verifice utilizarea unui instrument de 

plata specific, inclusiv elementele sale de securitate personalizate; 

 Autorizare = procedeul prin care Clientul isi exprima consimtamantul pentru executarea 

unui ordin de plata; 

 Cod unic de identificare = combinatie de litere, cifre sau simboluri, comunicata de 

Client Bancii, format din  codul IBAN al Beneficiarului unei plati + codul SWIFT (BIC) 

al bancii acestuia, aceasta combinatie urmeaza a fi comunicata de Client Bancii, in 

vederea efectuarii de plati, in scopul identificarii precise a beneficiarului platii.  

 Cont de plati = cont tinut de Banca in numele unui sau mai multor utilizatori de servicii 

de plata si utilizat pentru executarea operatiunilor de plata; contul de plata reprezinta 

contul curent al Clientului. 

 Cont inactiv = contul Clientului pe care nu au mai fost inregistrate de acesta niciun fel de 

operatiuni pentru o perioada de cel putin 6 (sase) luni calendaristice; perioada mai sus 

mentionata poate suferi modificari, cu respectarea obligatiilor Bancii referitoare la 

notificarea Clientului in acest sens.  

 Curs de schimb de referinta = cursul comercial al bancii, afisat la ghiseele sale, folosit 

ca baza de calcul pentru schimbul valutar, in cadrul operatiunilor de plata; 

 Data valutei = data de referinta folosita de catre Banca pentru a calcula dobanda aferenta 

fondurilor debitate din sau creditate in contul curent al Clientului; 

 Extras de cont = informatii oferite  lunar de Banca clientilor persoane fizice, in mod 

gratuit, pe suport de hartie sau prin alta metoda de comunicare, agreata in prealabil de 

Client; 

 Instrument de plata = orice dispozitiv personalizat si/sau proceduri convenite intre 

Clienti si Banca si folosit de Clienti pentru a initia un ordin de plata. Fac parte din aceasta 

categorie: ordinele de plata nationale si internationale pe suport hartie primite la ghiseu, 

cele primite prin Internet banking, ordinele de plata programate, cardurile, instrumentele 

de debit; 

 Investigatie = operatiune efectuata de Banca la bancile corespondente, privind obtinerea 

de informatii pentru identificarea corecta a platitorului/beneficiarului, a numarului de 

cont sau a codului unic de identificare al beneficiarului sau a detaliilor de plata, in cazul 

platilor ordonate sau primite de un Client al sau; 

 Momentul primirii ordinului de plata= momentul in care ordinul de plata transmis pe 

suport hartie sau prin aplicatia de Internet Banking este acceptat de catre Banca in 

urmatoarele conditii: primit in zi lucratoare, in intervalele orare mentionate in Lista de 

Preturi (COT), consimtamantul titularului de cont sau al persoanei autorizate a fost corect 

exprimat, soldul contului curent din care se ordona ordinul de plata acopera valoarea 

fondurilor si a comisioanelor si nu este afectat de popriri, gajuri si alte restrictii, ordinul 



 

 

de plata contine informatiile obligatorii, corecte si necesare procesarii lui, tranzactia care 

se afla la baza ordinului de plata respecta legislatia in vigoare; 

 Momentul irevocabilitatii unui ordin de plata = momentul de la care clientul nu isi 

mai poate retrage consimtamantul sau un ordin de plata, decat contra unui comision 

perceput de Banca. Acest moment este unul ulterior momentului primirii ordinului de 

plata (asa cum a fost el mai sus definit) si este: 

  in cazul instructiunii de plata exprimata in moneda nationala: momentul 

depunerii instructiunii de plata la ghiseul Bancii sau initierii platii pe 

internet, 

  in cazul instructiunii de plata exprimata in moneda straina: momentul 

debitarii contului,  

 In cazul tranzactiilor pe carduri: momentul apasarii tastei <enter> ulterior 

introducerii PIN-ului, in cazul utilizarii cardului la POS-uri sau ATM-uri,  

 in cazul ordinelor de plata programata: ora limita din ziua anterioara 

efectuarii platii de catre Banca  

Dupa acest moment, instructiunea de plata se poate retrage, dar numai cu acordul Bancii 

si numai contra cost, Banca fiind indreptatita la perceperea unui comision prevazut in 

Lista de Preturi in vigoare. Anterior momentului irevocabilitatii, Clientul isi poate retrage 

ordinul de plata in mod gratuit. 

 Notificare in caz de refuz = obligatie a Bancii care desemneaza anuntarea Clientului in 

situatia in care ordinul de plata transmis de el nu poate fi, din diverse motive, executat; 

 Operatiune de plata = actiune initiata de platitor sau de beneficiarul platii, cu scopul de 

a depune, transfera sau retrage fonduri, indiferent de orice obligatii subsecvente intre 

platitor si beneficiarul platii; 

 Ordin de plata = in sens generic, desemneaza orice solicitare de plata adresata de Client 

Bancii, care implica o debitare a contului sau; 

 Referinta = combinatie de cifre si litere care identifica unic un ordin de plata;  

 Termen de executare a ordinelor de plata, aplicabil numai platilor in zona UE = 

intervalul de timp dintre momentul primirii unui ordin de plata, asa cum a fost definit mai 

sus si momentul cand fondurile sunt creditate in contul bancii beneficiarului, in care 

Banca efectueaza operatiunile de plata ordonate de un Client; acest termen difera in 

functie de tipul de operatiuni de plata, dupa cum urmeaza: 

a. Pana la 01 Ianuarie 2012, Banca va credita contul bancii beneficiarului unei 

plati ordonate de un Client al sau, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare 

de la momentul primirii ordinului de plata; perioada mai sus mentionata va fi 

prelungita cu o zi lucratoare suplimentara, pentru operatiunile de plata initiate 

pe suport de hartie si pentru ordinele de plata internationale in alte monede 

decat Eur. In cazul ordinelor de plata nationala, termenul de executare este de 

maxim 2 (doua) zile lucratoare; 

b. Dupa data de 01 Ianuarie 2012, Banca va credita contul beneficiarului unei 

plati orodonate de un Client al sau cel mai tarziu pana la sfarsitul urmatoarei 

zile lucratoare celei in care a primit ordinul de plata; 

Termenul de executare a ordinelor de plata nu este aplicabil platilor in zona non – UE ori 

tranzactiilor prin carduri; 



 

 

 Utilizator al serviciilor de plata = persoana care foloseste un serviciu de plata oferit de 

Banca, in calitate de platitor, de Beneficiar, sau in ambele calitati; 

 Zi lucratoare = zi in care Banca isi desfasoara activitati care sa-i permita executarea de 

operatiuni de plata; 

 Tranzactii in  Zona UE = operatiuni de plata in EUR, RON, GBP, CHF efectuate in 

zona economico-geografica incluzand orice stat membru al Uniunii Europene, precum si 

orice stat apartinand Spatiului Economic European 

 Tranzactii in Zona non- UE = operatiuni de plata in EUR, RON, GBP, CHF efectuate 

catre/primite din totalitatea statelor lumii (inclusiv state din Europa) care nu fac parte din 

zona UE si orice operatiuni de plata in USD; 

 Tranzactiile internationale efectuate cu cardul =  sunt considerate acele tranzactii in 

care banca acceptatoare (banca beneficiarului platii) nu este o banca din Romania. In 

cazul tranzactiilor internationale efectuate cu carduri Visa, moneda de decontare este euro 

(EUR) iar in cazul cardurilor MasterCard moneda de decontare este dolarul american 

(USD). Pentru tranzactiile internationale Organizatia Internationala de Carduri (Visa sau 

MasterCard) realizeaza schimbul valutar intre moneda tranzactiei originale si moneda de 

decontare (EUR sau USD) la cursul stabilit de Organizatia Internationala de Carduri la 

momentul transmiterii spre decontare a tranzactiei. In cazul acestui tip de tranzactii se 

aplica comisionul de conversie valutara de 2%, aplicat la cursul de schimb utilizat de 

Organizatia Internationala de Carduri. Informatii despre cursul de schimb valutar utilizat 

sunt disponibile pe paginile de internet ale acesteia (VISA sau MasterCard, dupa caz).  

In momentul debitarii tranzactiei pe contul Clientului, la care cardul este atasat, Banca 

transforma valoarea totala a tranzactiei din moneda de decontare (EUR sau USD), 

valoare calculata conform celor mentionate mai sus, in valuta contului la care cardul este 

atasat, utilizand cursul de schimb valutar al Bancii din momentul debitarii. Aceste 

prevederi se aplica tuturor cardurilor emise de Banca. 

 

3. CUNOASTEREA CLIENTELEI 

3.1 La inceperea relatiei de afaceri, (deschidere de cont) / oferirea unor servicii (executarea 

operatiunilor solicitate), precum si pentru determinarea scopului si naturii relatiei de afaceri, 

Banca poate solicita Clientului/Împuternicitului pe Cont documente suplimentare/informatii 

pentru verificarea identitatii acestora, justificarea tranzactiei ordonate de acesta si/sau 

determinarea beneficiarilor reali ai acestor tranzactii. 

3.2 Clientul a luat la cunostinta faptul ca Banca are obligatia de a se conforma legilor si 

reglementarilor privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului. In acest sens, 

Banca va solicita Clientului, in copie, documente justificative precum si informatii in vederea 

identificarii beneficiarului real (potrivit procedurilor de identificare a beneficiarului real) si 

justificarea provenientei fondurilor/sumelor remise în cont, in conformitate cu prevederile legale.  

Clientul accepta sa furnizeze Bancii documentele/informatiile solicitate si consimte ca Banca sa 

furnizeze aceste informatii catre orice autoritate, in scopul indeplinirii cerintelor legale in 

vigoare.   

3.3 În toate cazurile, când Clientul/Împuternicitul pe Cont efectueaza operatiuni cu numerar a 

caror valoare excede valoarea stabilita prin prevederile legale aplicabile, sau în cazul în care se 

intra în relatii cu Clientul prin corespondenta sau prin alta modalitate ce nu implica prezenta 



 

 

Clientului la banca, acesta este obligat sa prezinte Bancii declaratia privind identitatea 

beneficiarului real precum si sursa fondurilor/sumelor remise în cont. 

3.4 In cazul in care Banca are suspiciuni cu privire la sursa fondurilor, ea are dreptul sa considere 

tranzactiile ca fiind suspecte si de a le raporta ca atare autoritatilor competente. 

3.5 Banca va refuza inceperea relatiei de afaceri cu Clientul, efectuarea tranzactiei sau 

continuarea relatiei de afaceri cu Clientul in urmatoarele situatii: 

 conturi anonime/fictive;  

 conturi  pentru care identitatea Clientului- titularul contului -, respectiv a Beneficiarului 

Real nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator ca urmare a operatiunii de 

identificare (inclusiv atunci cand Clientul refuza sa fie identificat); 

 Banca are suspiciuni cu privire la Client ori la operatiunea solicitata in conformitate cu 

actele normative privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii 

banilor si finantarii actelor de terorism. 

In aceste situatii Banca nu va raspunde fata de Client pentru eventualele prejudicii decat in cazul 

in care se dovedeste reaua credinta a Bancii stabilita definitiv si irevocabil de catre instantele de 

judecata 

3.6 Daca, pe parcursul derularii relatiei de afaceri, Clientul/Imputernicitul pe cont – persoana 

fizica - isi schimba actele de identitate, acesta este obligat sa prezinte Bancii actele astfel 

modificate, in termen de 10 (zece) zile de la modificare;  In mod corelativ, daca datele Clientului 

– persoana juridica – se modifica (exemplificativ dar fara a se limita la: denumire, sediu social, 

actionari, administratori etc), acesta, prin reprezentantii sai, trebuie sa prezinte Bancii, actele 

modificatoare cat si dovada inregistrarii acestor modificari la Oficiul Registrului Comertului 

(certificat constatator, act constitutiv actualizat, certificat de inregistrare etc) , in termen de 10 

(zece) zile de la data efectuarii modificarilor.   

3.7. Beneficiarul real 

Clientul are obligatia, conform prevederilor legale in materie, sa transmita Bancii o declaratie in 

scris privind beneficiarul real al sumelor derulate pe numele si in conturile sale. Beneficiarul real 

reprezinta orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă un client-persoana 

juridica şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau 

indirect, o tranzacţie sau o operaţiune.  

Clientul are obligatia sa puna la dispozitia Bancii toate informatiile necesare si/sau documentele 

privind modificarea identitatii Beneficiarului real, in termen de maxim 10 (zece) zile de la 

momentul inregistrarii acestor modificari. 

Banca nu raspunde pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necunoasterii 

modificarilor/completarilor survenite în datele de identificare ale Beneficiarului Real. 

In situatia in care identitatea beneficiarului real nu poate fi stabilita, Banca poate refuza intrarea 

in relatii de afaceri cu respectivul Client sau executarea operatiunii ordonate de acesta. 

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Banca prelucreaza datele Clientului cu caracter personal în baza prevederilor Legii 677/2001 

pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 



 

 

circulatie a acestor date, modificata si completata. Banca este inregistrata in registrul de evidenta 

a prelucrarii datelor cu caracter personal: operator de date cu caracter personal 1199. 

In conformitate cu actul normativ sus aratat, Banca va păstra confidentialitatea informatiilor si a 

datelor cu caracter personal referitoare la Client, cu exceptia acelor informatii si date, in scopul 

prevenirii fraudelor si/sau solicitate de către autoritătile competente, cu respectarea prevederilor 

legale.  

In scopul desfasurarii activitatilor bancare, Clientul autorizează în mod expres Banca sa 

prelucreze, stocheze, transmita si consulte informatiile referitoare la: 

- datele cu caracter personal având functia de identificare, 

- informatiile legate de activitatea frauduloasă precum si 

- informatiile referitoare la inadvertentele constatate în documentele/declaratiile furnizate de 

orice autorităti, persoane fizice sau juridice sau transmise oricăror autorităti, persoane fizice sau 

juridice, în scopul prelucrării acestora pentru activităti de marketing sau catre furnizori/parteneri 

de afaceri, întocmirea unor evidente statistice, transmiterea către Biroul de Credit S.A. sau 

oricărei institutii cu caracter similar, transmiterea către Centrala Riscurilor Bancare, Ministerul 

Finantelor Publice, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor sau oricăror 

alte persoane, în conformitate cu prevederile legii pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.  

Clientul a luat la cunostintă faptul că îsi poate exercita toate drepturile prevăzute de legea pentru 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date, în special a:  

o dreptului de acces la date: dreptul de a solicita si a obtine de la Bancă, în mod 

gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele referitoare la 

acesta sunt sau nu prelucrate de Bancă; 

o dreptului de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, 

rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea în date anonime a 

datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete 

sau inexact; 

o dreptului de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive 

întemeiate si legitime legate de situatia particulară, ca datele care îl vizează să 

facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazului în care există dispozitii legale 

contrare. 

5. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR SI SECRETUL BANCAR 

5.1 Secretul bancar 

Banca va pastra confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la 

activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui fapt, data sau informatie, aflate la dispozitia sa, 

care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale 

Clientilor ori informatii referitoare la conturile Clientilor - solduri, rulaje, operatiuni derulate, la 

serviciile prestate sau la contractele incheiate cu Clientii.  

5.2 Divulgarea informaţiilor bancare 



 

 

Obligatia de pastrare a secretului profesional nu poate fi opusa de catre reprezentantii Bancii unei 

autoritati competente in exercitarea atributiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, dupa 

caz, consolidat ori subconsolidat.  

Potrivit legii, informatii de natura secretului bancar pot fi furnizate, in masura in care acestea 

sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:  

a) la solicitarea titularului de cont sau a mostenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentantilor legali 

şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;  

b) in cazurile in care institutia de credit justifica un interes legitim;  

c) la solicitarea scrisa a altor autoritati sau institutii ori din oficiu, daca prin lege speciala aceste 

autoritati sau institutii sunt indrituite, in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice, sa solicite 

si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate 

de catre institutiile de credit in acest scop;  

 d) la solicitarea scrisa a sotului/soţiei titularului de cont, atunci cand face dovada ca a introdus in 

instanta o cerere de impartire a bunurilor comune, sau la solicitarea instantei;  

 e) la solicitarea instantei, in scopul solutionarii diferitelor cauze deduse judecatii;  

 f) la solicitarea executorului judecatoresc, in scopul realizarii executarii silite, pentru existenta 

conturilor debitorilor urmariti.  

In cererea scrisa adresata Bancii, trebuie sa se precizeze de catre persoana/autoritatea solicitanta: 

temeiul legal al solicitarii de informatii, identitatea Clientului la care se refera informatiile 

confidentiale care se solicita, categoria informatiilor solicitate şi scopul pentru care se solicita 

acestea.  

5.3 Persoane indreptatite sa primeasca informatii de natura secretului bancar 

Banca este obligata sa furnizeze informatii de natura secretului bancar dupa inceperea urmaririi 

penale impotriva unui Client, la solicitarea scrisa a procurorului sau a instantei judecatoresti ori, 

dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului.  

6. DESCHIDEREA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR 

6.1 Prevederi generale privind deschiderea conturilor  

Banca poate sa deschida pentru Clienti, la si in conformitate cu solicitarea acestora, conturi 

curente, conturi de depozit, precum şi orice alte tipuri de conturi pe care Banca la ofera Clientilor 

sai. Deschiderea conturilor se face de către Bancă numai la solicitarea scrisă a Clientului. 

Banca va verifica identitatea Clientului sau a oricarei alte persoane care actioneaza in numele si 

pe contul acestuia. La inceperea relatiei de afaceri cu Banca, precum si ori de cate ori Banca 

solicita acest lucru pe parcursul derularii relatiei de afaceri, Clientul va face dovada identitatii 

sale. 

Clientul - persoana fizica - se identifica cu un act de identitate valabil (buletin de identitate/carte 

de identitate/pasaport/alte documente conform legislatiei aplicabile) 

Clientul - persoana juridica - se identifica pe baza documentelor de constituire precum si cu un 

extras de la Registrul Comertului ori, dupa caz, din alt Registru Public (conform legislatiei 

aplicabile).  



 

 

Banca nu raspunde pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necunoasterii 

modificarilor/completarilor survenite în datele de identificare ale Clientului.  

Urmatoarele persoane au drept de dispozitie asupra sumelor aflate in conturi, cu respectarea 

legislatiei in vigoare, astfel: 

-Pentru conturile apartinand persoanelor fizice: 

a) titularul contului; 

b) persoanele imputernicite de titular (vezi 6.3); 

c) succesorii titularului care fac dovada calitatii de mostenitor cu certificat de mostenitor (vezi 

6.4); 

d) alte situatii prevazute de legislatia in vigoare. 

-Pentru conturile apartinand persoanelor juridice: 

a) reprezentantii legali, in baza actelor constitutive ale Clientului sau a unor procuri autentice; 

b) alte situatii prevazute de legislatia in vigoare. 

Documentele prezentate Băncii trebuie să poarte, în mod obligatoriu semnăturile Clientului sau 

ale Imputernicitilor săi, în conformitate cu specimenele de semnături aflate la Bancă. De regula, 

Clientul/Imputernicitul vor putea da specimenele de semnatura in fata salariatilor Bancii.  

6.2 Prevederi generale privind functionarea conturilor 

Orice operatiune (încasari, plati, depuneri / retrageri numerar, transferuri de sume intra si 

interbancare, etc.) dispusa de Client/Împuternicit, se efectueaza conform caracteristicilor fiecarui 

tip de cont. 

La deschiderea contului, Clientul are obligatia de a completa fisa specimenelor de semnatura.   

Banca va efectua operatiuni numai in baza specimenelor de semnatura aflate in fisa de specimen, 

cu exceptia operatiunilor prin intermediul cardurilor, care se supun unei relatii contractuale 

specifice. 

Clientul raspunde de legalitatea si realitatea tranzactiilor de incasari si plati ordonate de el si 

efectuate de catre Banca in si din contul/conturile sale. 

Banca furnizeaza serviciile sale in zilele bancare, conform programului de lucru afisat la sediile 

unitatilor teritoriale ale Bancii precum si pe pagina de internet a Bancii. Banca are dreptul sa 

refuze orice operatiune ordonata de catre Client in afara orelor de program, in afara termenelor 

stabilite de catre Banca si comunicate Clientului sau in zilele nelucratoare. In cazul in care Banca 

a programat o plata in favoarea Clientului intr-o zi nebancara, aceasta se va executa in ziua 

bancara imediat urmatoare. 

6.3. Persoane imputernicite pe contul titularului (altele decat titularul) 

Titularul contului poate numi unul sau mai multi împuterniciti pe cont, care vor opera in numele 

acestuia.  

Împuternicitul este persoana autorizata sa reprezinte titularul de cont in relatiile cu Banca, 

desemnata de acesta la deschiderea contului sau ulterior, printr-una din urmatoarele modalitati: 



 

 

 La sediul unitatilor teritoriale ale Bancii, in fata salariatilor Bancii, în prezenta titularului 

de cont si a împuternicitului/tilor; 

 In baza unei imputerniciri intocmite in fata notarului public, de oficiile consulare ale 

României în strainatate sau de catre o autoritate straina (caz in care se vor îndeplini 

formalitatile supralegalizarii sau a aplicarii apostilei);  

La deschiderea contului, Clientul are obligatia de a completa fisa specimenelor de semnatura a 

persoanelor autorizate sa-l reprezinte in fata Bancii si sa dispuna operatiuni in numele si pe 

contul sau. Fisa specimenelor de semnatura va cuprinde cel putin numele, prenumele si amprenta 

semnaturilor persoanelor autorizate pe contul Clientului, numar cont si nivelul de semnatura. 

Titularul contului este responsabil in ceea ce priveste efectuarea de operatiuni pe contul sau in 

aceste conditii. 

Clientul are obligatia de a informa in prealabil Banca despre orice restrictii, limitari de 

competenta sau conditii de angajare in ceea ce priveste persoanele autorizate pe contul sau. In 

lipsa unor astfel de informari, Banca va considera ca persoanele autorizate au toate si fiecare 

separat drept deplin de a dispune pe cont in numele si pe seama Clientului.  

Imputernicirea persoanelor autorizate pe contul Clientului se poate face atat la deschiderea 

contului cat si ulterior acestui moment.  

Imputernicitul/imputernicitii desemnat(i) de catre Client va/vor fi considerat(i) ca angajand 

Clientul în relatia cu Banca numai pentru contul la care sunt împuterniciti/ mandatati în mod 

expres de catre Client si doar in limitele imputernicirii date de catre acesta. 

Banca are obligatia sa verifice identitatea imputernicitului desemnat de catre Client in vederea 

derularii operatiunilor specifice in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Imputernicirea de reprezentare a titularului de cont se mentine valabila in relatia cu Banca pana 

la revocarea ei expresa, data in forma scrisa de catre Client, revocarea producand efecte de la 

data inregistrarii ei in Banca. 

In cazul decesului titularului de cont, imputernicirea isi inceteaza valabilitatea de plin drept, in 

acest caz, incetarea valabilitatii mandatului producand efecte de la data prezentarii la Banca a 

certificatului de deces al acestuia. 

 

 

6.4. Decesul Clientului 

În urma decesului unui Client, reprezentantii Bancii  vor solicita, pentru clarificarea  situatiei 

soldului contului/conturilor al caror titular a fost Clientul decedat, să li se prezinte, de catre 

mostenitorii acestuia, documentele doveditoare pentru dreptul lor de mostenire, respectiv  

certificatul de moştenitor/ hotararea judecatoreasca/ contractul de partaj succesoral  sau orice alte  

documente necesare în acest scop. Din documentele prezentate va trebui sa rezulte si modul in 

care se dispune impartirea bunurilor mobile (respectiv a sumelor de bani aflate in conturile 

deschise de catre Clientul decedat la sucursalele/agentiile Bancii).  

In lipsa documentelor care sa prezinte modul in care se dispune impartirea bunurilor mobile, 

contul va ramane blocat, pana la prezentarea acestora. 



 

 

La cererea reprezentantilor Băncii, orice documente redactate într-o limbă străină vor fi furnizate 

sub formă de traducere legalizata. 

6.5. Conturi cu mai multi titulari ( Joint Accounts)- disponibile doar pentru Clientii- persoane 

fizice ai Bancii 

(1) Răspundere solidară şi individuală 

In cazul conturilor de tip „joint accounts”, fiecare titular este autorizat sa efectueze operatiuni in 

mod individual, cu exceptia situatiei in care titularii contului au decis, de comun acord, sa 

opereze pe cont doar impreuna. 

Pentru obligaţiile aferente conturilor avand doi titulari,  acestia vor răspunde în mod solidar fata 

de Banca, astfel că aceasta poate, în orice moment, să ceară plata tuturor obligaţiilor de la fiecare 

/ oricare dintre titularii de cont. 

(2) Dreptul de operare asupra conturilor cu doi titulari 

 Dreptul de operare al fiecărui titular de cont 

Fiecare titular de cont poate dispune liber de sumele disponibile in conturile ”joint accounts”, 

fără intervenţia concomitenta a celuilalt titular de cont şi poate sa încheie orice convenţii 

referitoare la păstrarea conturilor şi  / sau debitarea acestora, doar daca titularii de cont nu au 

stabilit de comun acord sa actioneze doar impreuna asupra respectivului cont/respectivelor 

conturi. 

 Acordarea şi încetarea dreptului de reprezentare 

Autorizarea unui terţ de a opera asupra unui cont cu doi titulari poate fi acordată numai de către 

titularul / titularii de cont. Anularea acestei autorizări speciale de către unul dintre titularii 

contului duce la încetarea dreptului de reprezentare. Această revocare expresa trebuie să fie 

comunicată  Băncii de către titularul(ii) de cont, in forma scrisa şi intră în vigoare din momentul 

primirii ei de către Bancă.  

 Închiderea conturilor 

Fiecare titular de cont poate închide în mod individual conturile pe care le detine la Banca, chiar 

in lipsa celuilalt titular de cont, cu exceptia situatiei in care au decis, la deschiderea contului, ca 

pot opera pe cont doar impreuna, caz in care ambii titulari trebuie sa solicite inchiderea contului.  

Conturile se pot inchide la initiativa Bancii, conform prevederilor prezentului document,  precum 

si  Listei de preturi in vigoare.  

 Decesul unui titular de cont 

După decesul unui titular de cont, dreptul de a dispune de suma existenta in cont şi de a închide 

contul revine titularului(-ilor) de cont supravieţuitor(i), precum si mostenitorilor titularului de 

cont decedat, care vor prezenta Bancii certificatul de mostenitor, pentru a face dovada dreptului 

lor de mostenire. 

6.6. Conturi pentru minori 

Pentru minorul care nu a implinit 14 ani, dreptul de a opera pe contul sau este exercitat de catre  

cel putin unul dintre reprezentantii legali ai acestuia. 



 

 

In cazul titularului unui cont, cu varsta intre 14-18 ani, dreptul de a opera pe cont revine acestuia, 

insa numai cu acordul cel putin al unuia dintre reprezentantii sai legali. 

6.7. Instrumente de debit 

Folosirea formularelor de cec/ bilet la ordin emise de catre Banca 

Instrumentele de debit (cecuri / bilete la ordin) pot fi intocmite numai pe formularele emise de 

Bancă; Banca nu onoreaza decontarea instrumentelor de debit scrise pe orice alte formulare.   

Beneficiarul / persoana care completeaza formularele aferente unor cecuri / bilete la ordin este 

obligat(a) să verifice, la momentul emiterii, că acestea sunt corect completate şi contin toate 

datele si informatiile necesare, potrivit legii, pentru efectuarea operatiunilor de debitare ordonate.  

Formularele de cec / bilet la ordin trebuie completate în mod lizibil şi trebuie manipulate cu grijă 

(de ex. să nu fie îndoite, perforate sau murdărite). Nici una dintre informaţiile înscrise pe cec / 

bilet la ordin nu pot fi alterate sau şterse.  

Banca trebuie informată imediat de pierderea, furtul, distrugerea sau anularea oricăror formulare 

de cec / bilet la ordin. Banca nu va fi tinuta responsabila in situatia in care executarea unui ordin 

de plata, conform unui instrument aflat in una din situatiile de mai sus, are loc anterior 

momentului aducerii la cunostinta a informatiei privind furtul/distrugerea/pierderea/anularea 

respectivului instrument. 

Suma instrumentului de debit va fi introdusă atat în cifre cat şi în litere în aşa fel încât nimic să 

nu mai poată fi adăugat. În cazul în care, din vina Clientului, intervine o eroare in completarea 

instrumentului de debit sau un cec / bilet la ordin este deteriorat, acesta trebuie anulat.  

Clientul este obligat ca, la încetarea convenţiei referitoare la cecuri / bilete la ordin şi/sau a 

convenţiei referitoare la facilităţile de cont curente sau la solicitarea expresa a Bancii, sa predea 

imediat reprezentantilor Bancii  toate formularele de cec / bilet la ordin neutilizate la acel 

moment.  

Raspunderea în privinţa utilizării instrumentelor de debit 

Banca va avea obligatia să verifice, de fiecare data, identitatea persoanei care prezintă un 

instrument de debit pentru a fi onorat. Responsabilitatea privind asigurarea completarii corecte a 

instrumentelor de debit precum si a documentelor aferente acestora (borderouri, documente 

justificative) revine Clientului. Banca poate sa nu accepte spre procesare instrumente de debit 

care nu indeplinesc conditiile mentionate de prevederile legale in vigoare.  

De asemenea, Clientul va suporta răspunderea pentru toate consecinţele şi daunele suferite ca 

rezultat al încălcării prezentei Politici Generale a Activităţii, sau ca rezultat al pierderii, abuzului, 

falsificării sau alterării cecurilor / biletelor la ordin sau formularelor aferente acestora  eliberate 

Clientului de catre Banca. Prevederile de mai sus se aplică şi in cazul în care pierderea, abuzul, 

falsificarea sau alterarea se produc (a) fără vreo vină directă a Clientului, şi/sau (b) drept 

consecinţă a onorării de către Bancă a unui cec fals scris pe unul dintre formularele de cec 

pierdute, dar nedeclarate de catre Client anterior decontarii. Răspunderea se va aplica numai dacă 

aspectul exterior al cecului falsificat sugerează că acesta este real (la metodele de plata care 

implica prezentarea fizica a instrumentului), iar Banca nu a primit nici un ordin scris de oprire a 

cecului.   



 

 

Decontarea instrumentelor de debit 

Banca va onora toate instrumentele de debit prezentate in perioada de valabilitate ale acestora 

conform legii prin debitarea contului curent al titularului de cont respectiv fără obţinerea 

prealabilă a confirmării acestuia. 

Pentru instrumentele de debit emise, Clientul trebuie sa asigure disponibilul in contul curent in 

LEI incepand cu data emiterii - pentru Cecuri - respectiv, incepand cu data scadentei - pentru 

Biletele la Ordin si Cambii - conform prevederilor legale in vigoare. 

Ca regula generala, Banca va deconta instrumentele de debit in ordinea inregistrarii acestora la 

ghiseele Bancii. Ca regula speciala, in cazul inregistrarii la plata a mai multor tipuri de 

instrumente de debit cu privire la acelasi Client cec-urile au prioritate la plata fata de biletele la 

ordin. 

Clientul are obligatia ca, la prezentarea  instrumentelor de debit la ghiseele Bancii, sa opteze 

pentru o modalitate alternativa de procesare a platilor, in cazul in care Banca stabileste ca starea 

acestora nu este in conformitate cu cerintele specifice aplicarii procedurii de trunchiere. 

6.8.  Operatiuni cu numerar 

In cazul retragerilor de numerar, Clientul are obligatia de a verifica la ghiseul Bancii suma 

primita. Banca nu raspunde pentru eventualele nereguli reclamate ulterior de catre Clientii care 

nu au verificat banii in momentul primirii lor. 

In cazul retragerilor de numerar peste plafonul stabilit in Lista de preturi a Bancii, clientul are 

obligatia de a transmite acesteia o notificare, in acest sens, cu 2 zile lucratoare anterior datei la 

care intentioneaza sa efectueze retragerea de numerar respectiva. 

In cazul depunerii de numerar, Clientul va astepta pana la finalizarea operatiunilor de verificare a 

numerarului si confirmarea acestei verificari de catre functionarul bancar. 

Orice bancnota constatata sau suspecta a fi falsa prezentata la Banca va fi retinuta pe baza de 

proces-verbal si ulterior predata organelor abilitate sa efectueze cercetari, potrivit legii. 

Clientii care prezinta bancnote uzate, potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, vor fi 

comisionati conform listei de preturi in vigoare a Bancii. 

6.9. Dobanzi, comisioane, speze 

(1) Dobânda şi comisioanele practicate de Banca. Calculul dobanzii  

Banca percepe comisioane pentru serviciile prestate si pentru operatiunile efectuate conform 

instructiunilor Clientului. 

Comisioanele, spezele si alte costuri sunt stabilite de Banca si comunicate în cuprinsul Listei de 

Preţuri in vigoare. Dacă un Client utilizează un serviciu (mentionat in Lista de Preturi) pentru 

care nu s-a încheiat nici un contract specific între parti, i se vor aplica comisioanele aratate în 

Lista de Preţuri valabilă la acea dată.  

Pentru serviciile auxiliare (orice alte servicii in afara produselor/serviciilor bancare oferite 

Clientilor), Banca va percepe comisioane la care se va aplica TVA-ul aferent, conform legislatiei 

in materie in vigoare. 



 

 

Comisioanele, spezele si alte costuri datorate de catre Client Bancii, urmeaza a fi restituite de 

catre acesta cel mai tarziu la momentul incetarii relatiei de afaceri intre cele doua parti si al 

inchiderii contului/conturilor Clientului respectiv. 

In derularea relatiilor sale de afaceri, Banca va utiliza propriile sale cursuri de schimb si propriile 

sale rate de dobanda, cotate pentru ziua in care are loc debitarea/creditarea contului Clientului. 

Cursurile de schimb ale Bancii sunt comunicate Clientului prin afisare in unitatile teritoriale ale 

Bancii precum si pe pagina de internet a acesteia. 

Dobanzile practicate de Banca pentru produsele si serviciile bancare sunt afisate in sediile 

unitatilor teritoriale ale Bancii, pe site-ul Bancii precum si specificate in contractele incheiate cu 

Clientii la momentul deschiderii contului a carui caracteristica implica acordarea de dobanda. 

Dobanda datorata Clientului de către Bancă, aferentă produselor de economisire se calculeaza 

dupa urmatoarea formula: 

r
T

SD 
365  

D - dobanda acumulata  

S- suma pentru care se constituie depozitul 

T- perioada de calcul, exprimata in zile 

r- rata dobanzii, exprimata ca procent anual 

 (2) Modificări ale dobânzii şi comisioanelor 

Comisioanele pentru servicii pe care Clientul, în contextul derularii relaţiei de afaceri, le 

foloseşte în mod tipic intr-o anumita perioada (de ex. un cont curent) pot fi modificate în mod 

rezonabil de catre Banca, avand in vedere o justificare reala privind costurile efective ale Bancii. 

Modificarea Listei de preturi a Bancii va fi notificata Clientilor persoane fizice, cu 2 luni inainte 

de data intrarii sale in vigoare. Lipsa raspunsului din partea Clientului astfel notificat echivaleaza 

cu acceptul tacit al modificarilor, astfel cum i-au fost ele aduse la cunostinta. 

Modificarile Listei de preturi a Bancii nu vor fi aduse la cunostinta Clientilor, prin transmitere de 

notificare in forma scrisa, in situatia in care sunt mai avantajoase pentru acestia. Aceste 

modificari sunt aduse la cunostinta Clientului prin afisare pe pagina de internet a Bancii, 

respectiv in cuprinsul Listei de Preturi de la ghiseele Bancii.  

Modificarile ratei dobanzii sau ale cursului de schimb folosit in cadrul operatiunilor de plata sunt 

introduse si calculate intr-un mod neutru, care sa nu faca discriminari intre utilizatorii serviciilor 

de plata. Cu toate acestea, pentru sume situate peste un anumit plafon, Banca poate decide 

acordarea unui curs preferential sau a unei dobanzi preferentiale, fara a aduce atingere drepturilor 

celorlalti Clienti. 

 

6.10. Prevederi generale referitoare la efectuarea operatiunilor bancare  

6.10.1 Angajarea raspunderii Bancii – principii de baza 



 

 

Banca va efectua orice operatiune ordonata de Client numai in conditiile in care acesta 

depune/transmite Bancii, in vederea derularii operatiunilor bancare, documente lizibile, fara 

corectii sau taieturi, semnate (si stampilate- entitati juridice), pe un suport care sa asigure 

pastrarea semnaturii (respectiv a stampilei) pe o perioada nelimitata de timp si imposibilitate 

stergerii acesteia fara deteriorarea documentului. Banca va fi indreptatita sa refuze inregistrarea 

si/sau procesarea documenterlor care nu respecta conditiile anterior mentionate. Clientul care 

depune la Banca un astfel de document si care, desi i s-a pus in vedere de catre reprezentantul 

Bancii, indeplinirea conditiilor anterior precizate, refuza sa faca acest lucru, va fi raspunzator in 

totalitate pentru orice pagube/pierderi rezultate dintr-un asemena refuz al Bancii. 

De asemenea, Banca va efectua orice operatiune ordonata de Client numai in baza specimenelor 

de semnaturi ale persoanelor autorizate sa reprezinte Clientul si sa dispuna de operatiuni in 

numele si pe contul sau.  

Orice modificare a specimenului de semnatura al titularului contului/reprezentantului legal va fi 

realizata de catre Banca prin inlocuirea celui initial, la solicitarea expresa a Clientului. Pana la 

data modificarii efective a fisei specimentului de semnaturi, in sensul celor ordonate de catre 

Client, singurele semnaturi recunoscute de catre Banca sunt cele existente la dosarul initial. 

Titularul de cont isi asuma intreaga responsabilitate in ceea ce priveste efectuarea de operatiuni 

in contul sau de catre persoanele autorizate. 

O operatiune de plata este considerata autorizata daca platitorul si-a exprimat consimtamantul 

pentru exectuarea operatiunii respective. Consimtamantul trebuie sa fie dat in forma convenita 

intre parti:  

 prin semnarea chitantei care atesta efectuarea operatiunii,  

 prin semnarea formularelor de ordin de plata national sau Dispozitie de Plata Externa la 

ghiseele Bancii (si aplicarea stampilei, in cazul persoanelor juridice),  

 prin introducerea user-name, a parolei si a codului emis de Token, in cazul operatiunilor 

de plata initiate prin intermediul aplicatiei de internet banking sau  

 prin introducerea PIN-ului si/sau a semnaturii pe chitanta de tranzactie ca urmare a 

utilizarii cardului.  

In cazul efectuarii de operatiuni de plata cu cardul, care nu presupun introducerea codului 

PIN sau semnarea chitantei de tranzactie, simpla utilizare a cardului de catre detinatorul 

acestuia se poate constitui ca si consimtamant. 

In absenta unui consimtamant exprimat in una din formele mai sus mentionate, operatiunea de 

plata este considerata neautorizata. Clientul isi poate retrage consimtamantul oricand, dar nu mai 

tarziu de momentul irevocabilitatii, astfel cum a fost el mai sus definit.  

Banca isi rezerva dreptul de a executa instructiunile de plata ale Clientului/in legatura cu contul 

Clientului in ordinea inregistrarii lor la plata pe contul acestuia precum si in urmatoarele conditii: 

- soldul contului acopera integral contravaloarea fiecarei operatiuni solicitate cat si 

comisioanele de operare datorate Bancii si evidentiate in Lista de Preturi in vigoare; 

- contul/conturile clientului nu este (sunt) indisponibilizat(e) in baza unei hotarari 

judecatoresti definitive si executorii/titlu executoriu/alte dispozitii emise  de autoritati 

competente; 

- operatiunile ordonate indeplinesc toate cerintele legale/prevazute de PGA referitoare la 

completitudine si corectitudine.   



 

 

Răspunderea Băncii faţă de client, pentru operatiunile neautorizate: In cazul unei operatiuni de 

plata neautorizate, Banca are obligatia sa ramburseze de indata Clientului suma aferenta 

operatiunii  respective si, numai unde este cazul sa readuca respectivul cont de plati debitat in 

situatia in care s-ar fi aflat daca operatiunea  nu ar fi fost efectuata, prin completarea cu sumele 

cuvenite Clientului, fara a fi posibile altfel de compensatii suplimentare(de ex: conturi purtatoare 

de dobanzi).  

Raspunderea Bancii nu va fi angajata in cazul unor operatiuni de plata neautorizate care rezulta 

din utilizarea unui instrument de plata pierdut ori furat, sau in cazul in care Clientul nu a pastrat 

in siguranta elementele de securitate personalizate - token, PIN, serii numerice pentru tranzactii 

prin fax, parole de autorizare.  

 

6.10.2 Prevederi referitoare la operatiuni de plata si incasare 

(a) Efectuarea platilor si incasarilor in/din zona UE 

a.1. Decontarea plăţilor in zona UE, ordonate de către client, se va opera de catre Banca din 

conturile curente ale acestuia. Platile respective se decontează prin / de către bănci 

corespondente, inclusiv Banca Nationala a Romaniei, cu exceptia cazului în care Banca le 

execută în întregime în interiorul organizaţiei proprii. In asemenea cazuri, raspunderea Bancii va 

consta in selectionarea atenta a băncilor corespondente, si in instructarea corecta a ordinelor de 

plata in limitele informatiilor furnizate de catre Client si cu respectarea termenelor de executare. 

A. Pentru platile efectuate de Banca in zona UE,: 

 operatiunea de plata este considerata ca fiind corect executata in ceea ce priveste pe 

beneficiarul platii in situatia in care codul unic de identificare utilizat in efectuarea platii 

este identic cu cel furnizat de Client;  

 In cazul in care Clientul furnizeaza bancii un cod unic de identificare incorect pentru 

beneficiarul platii, Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru executarea defectuoasa sau 

pentru neexecutarea operatiunii de plata. In aceasta situatie insa, Banca va depune 

eforturi rezonabile pentru recuperarea sumelor implicate in operatiunea de plata executata 

defectuos, in schimbul unui comision de recuperare existent in Lista de preturi a bancii in 

vigoare la data respectiva.  

Informatiile minime obligatorii care trebuie furnizate Bancii de catre Client in vederea executarii 

corecte a unei plati in zona U.E. sunt:  

 numarul de cont in format IBAN care va fi debitat in vederea efectuarii platii,  

 suma care face obiectul platii si moneda;  

 denumirea completa a beneficiarului si a adresei acestuia, in cazul platilor internationale;  

 numarul de cont al beneficiarului in format IBAN, 

 codul SWIFT (BIC) si denumirea bancii beneficiarului. Adresa bancii beneficiarului, in 

cazul platilor internationale in zona UE este optionala; optiunea de comisionare a platii, 

obligatoriu SHA, pentru platile internationale;  

 detaliile de plata. 

Aceste informatii minime obligatorii (conform legislatiei in vigoare), se completeaza, dupa caz, 

cu furnizarea codului statistic al tranzactiei si al numarului din Registrul Datoriei Private 

Externe, in cazul tranzactiilor efectuate de un Client rezident catre un nerezident. 



 

 

In cazul in care moneda in care este deschis contul ce urmeaza a fi debitat este diferita de 

moneda in care se ordona transferul, Banca va efectua schimbul sumei de plata folosind cursul de 

schimb de referinta valabil in momentul efectuarii platii.  

Banca, precum si toate bancile corespondente intermediare, vor transfera intreaga suma a 

operatiunii de plata fara a percepe nici un comision din aceasta. Platitorul suporta toate 

comisioanele Bancii, asa cum sunt evidentiate in Lista de preturi in vigoare, iar beneficiarul va 

suporta comisioanele bancii lui. 

In cazul realizarii unei tranzactii eronate, sau nerealizarii acesteia, din cauza furnizarii unor 

informatii eronate de catre Client, Banca va efectua, cu acordul expres al Clientului, demersuri 

rezonabile in vederea corectei identificari a beneficiarului platii, respectiv pentru recuperarea 

fondurilor, contra unui comision, prevazut in Lista de preturi in vigoare, care va fi suportat de 

catre Clientul platitor. 

Data valutei la care se face debitarea contului Clientului nu va fi anterioara momentului in care 

suma care face obliectul platii este debitata din contul respectiv. 

a.2. Incasari efectuate in zona UE 

In cazul incasarilor efectuate de Banca in zona UE, Banca este responsabila cu executarea 

tranzactiilor in baza codului unic de identificare, iar in cazul in care nu exista corespondenta intre 

denumirea beneficiarului si codul unic de identificare a acestuia, Banca va returna fondurile, in 

acest caz raspunderea Bancii limitandu-se la returnarea corecta a fondurilor.  

Dacă Banca încheie o tranzacţie cu Clientul prin care ii datorează acestuia plata  unei sume într-o 

anumita valută, se va descărca de obligaţia sa prin creditarea contului Clientului în valuta 

respectivă. 

In situatia in care beneficiarul platii nu detine cont in moneda in care s-a facut plata, sau in 

situatia in care moneda transferului este diferita de moneda in care este deschis contul clientului, 

banca  este autorizata sa efectueze schimbul valutar, la cursul de schimb de referinta, si sa 

crediteze contul acestuia cu suma astfel obtinuta, dupa conversie. In acest sens, pentru efectuarea 

schimbului valutar, se va utiliza cursul de schimb de referinta al Bancii de la momentul creditarii 

contului Clientului. Clientul ia la cunostinta de cursul de schimb de referinta al Bancii pentru 

tranzactia respectiva, accesand pagina de internet a Bancii, sau consultand lista cursurilor de 

schimb afisata in sucursalele Bancii. Banca se va descarca de obligatia sa prin creditarea contului 

Clientului indicat prin codul IBAN specificat in instructiunea de plata. Clientul este de acord ca 

Banca sa perceapa din suma transferata comisionul sau de incasare, descris in Lista de preturi in 

vigoare. 

Banca pune la dispozitia Clientului, creditand contul curent al acestuia, in ziua primirii, suma 

incasata. Ulterior, Banca se va asigura ca  data valutei aferenta creditarii contului Clientului  nu 

este ulterioara zilei lucratoare in care suma ce face obiectul operatiunii este creditata in contul 

Bancii. Sumele primite de Banca dupa incheierea orelor de program vor fi puse la dispozitia 

Clientului in urmatoarea zi lucratoare, respectand acelasi principiu la data valutei creditarii 

contului Clientului descris mai sus. In cazul sumelor primite in zilele nelucratoare si in zilele 

decretate sarbatori nationale, Banca va credita contului Clientului in urmatoarea zi lucratoare, cu 

data valutei = ziua lucratoare curenta. 



 

 

In situatia in care un Client plaseaza numerar intr-un cont deschis la Banca, aceasta se va asigura 

ca suma solicitata in vederea efectuarii operatiunii este disponibila si ca i se atribuie o data a 

valutei imediat dupa momentul primirii fondurilor. 

(b) Efectuarea platilor si incasarilor in/din zona non- UE 

b.1. Plati efectuate in zona non-UE 

În cazul în care un ordin emis de catre Client este necesar sa fie executat printr-o banca 

corespondenta (terta), pentru a fi dus la indeplinire, Banca il va transmite bancii corespondente 

(terte) in nume propriu (ordin transferat unui terţ). În asemenea cazuri, răspunderea Băncii se va 

limita la selecţionarea atentă şi la instruirea corecta a bancii corespondente. 

Informatiile minime obligatorii care trebuie furnizate Bancii de catre Client in vederea executarii 

corecte a unei plati in zona non-UE sunt:  

 numarul de cont in format IBAN care va fi debitat in vederea efectuarii platii,  

 suma care face obiectul platii si moneda;  

 denumirea completa a beneficiarului si adresa completa a acestuia;  

 numarul de cont al beneficiarului,;  

 denumirea bancii beneficiarului si adresa acesteia. Codul SWIFT (BIC) al bancii 

beneficiarului este considerat informatie optionala;  

 optiunea de comisionare a platii: OUR, SHA, BEN;  

 detaliile de plata. 

Aceste informatii minime obligatorii (conform legislatiei in vigoare), se completeaza, dupa caz, 

cu furnizarea codului statistic al tranzactiei si al numarului din Registrul Datoriei Private 

Externe, in cazul tranzactiilor efectuate de un Client rezident catre un nerezident. 

In cazul in care moneda in care este deschis contul ce urmeaza a fi debitat este diferita de 

moneda in care se ordona transferul, Banca va efectua schimbul sumei de plata folosind cursul de 

schimb de referinta valabil in momentul efectuarii platii 

b.2. Incasari efectuate din zona non-UE 

Dacă Banca încheie o tranzacţie cu Clientul prin care ii datorează acestuia plata  unei sume într-o 

anumita valută, se va descărca de obligaţia sa prin creditarea contului Clientului în valuta 

respectivă. 

In cazul in care nu exista corespondenta intre denumirea beneficiarului si codul unic de 

identificare al acestuia sau numarul de cont al acestuia, Banca va proceda la efectuarea de 

investigatii pentru identificarea corecta a Clientului beneficiar. Daca informatiile corecte despre 

beneficiar nu pot fi obtinute in termen de 5 zile lucratoare de la initierea investigatiei, atunci 

Banca va returna fondurile primite. In acest caz, raspunderea Bancii se limiteaza la depunerea 

eforturilor rezonabile pentru identificarea beneficiarului incasarii, precum si la returnarea corecta 

a fondurilor, daca identificarea acestuia nu este posibila. 

In situatia in care beneficiarul platii nu detine cont in moneda in care s-a facut plata, sau in 

situatia in care moneda transferului este diferita de moneda in care este deschis contul clientului, 

banca  este autorizata sa efectueze schimbul valutar, la cursul de schimb de referinta, si sa 

crediteze contul acestuia cu suma astfel obtinuta, dupa conversie. In acest sens, pentru efectuarea 

schimbului valutar, se va utiliza cursul de schimb de referinta al Bancii de la momentul creditarii 

contului Clientului. Clientul ia la cunostinta de cursul de schimb non-cash al Bancii pentru 



 

 

tranzactia respectiva, accesand pagina de internet a Bancii sau consultand lista cursurilor de 

schimb afisata in sucursalele Bancii.  

Banca se va descarca de obligatia sa prin creditarea contului Clientului indicat prin codul IBAN 

specificat in instructiunea de plata.  

Clientul este de acord ca Banca sa perceapa din suma transferata comisionul său de incasare, 

descris in Lista de preturi in vigoare. 

Banca pune la dispozitia Clientului, creditand contul curent al acestuia, in ziua primirii, suma 

incasata. Ulterior, Banca se va asigura ca  data valutei aferenta creditarii contului Clientului  nu 

este ulterioara zilei lucratoare in care suma ce face obiectul operatiunii este creditata in contul 

Bancii. Sumele primite de Banca dupa incheierea orelor de program vor fi puse la dispozitia 

Clientului in urmatoarea zi lucratoare, respectand acelasi principiu la data valutei creditarii 

contului Clientului descris mai sus. In cazul sumelor primite in zilele nelucratoare si in zilelor 

decretate sarbatori nationale, Banca va credita contului Clientului in urmatoarea zi lucratoare, cu 

data valutei = ziua lucratoare curenta. 

In situatia in care un Client plaseaza numerar intr-un cont deschis la Banca, aceasta se va asigura 

ca suma solicitata in vederea efectuarii operatiunii este disponibila si ca i se atribuie o data a 

valutei imediat dupa momentul primirii fondurilor. 

(c) Corectitudinea informatiilor aferente tranzactiilor 

Toate operatiunile ordonate de Client trebuie efectuate  pe baza formularelor emise  de Bancă şi 

trebuie să indice în mod clar conţinutul tranzacţiei precum si toate elementele obligatorii (potrivit 

legii), necesare corectei efectuari a respectivei tranzactii. In cazul tranzactiilor in zona UE 

Clientul va furniza Bancii, in vederea efectuarii unei operatiuni de plata codul unic de 

identificare a beneficiarului platii, alcatuit din codul IBAN al beneficiarului platii si codul BIC 

(Swift) al bancii acestuia 

Banca va verifica corectitudinea informaţiilor cuprinse in ordinul formulat de catre Client, in 

special in ceea ce priveste codul unic de identificare al beneficiarului platii. Toate deficientele 

rezultate din modul de completare a formularelor de catre Client pot necesita clarificări 

suplimentare, care pot produce întârzieri, in privinta primirii si executiei operatiunilor de plata 

din partea Bancii, Clientul asumandu-si responsabilitatea pentru orice consecinte derivand din 

astfel de intarzieri. Pentru platile in zona UE, in cazul in care Clientul nu furnizeaza codul BIC al 

bancii beneficiarului, la cererea acestuia, Banca va depune eforturi rezonabile pentru obtinerea 

de informatii privind acest cod, din diverse surse .  

(d) Executarea in regim de urgenta  a  unui ordin de transfer al Clientului 

La solicitarea, in forma scrisa, expresa, a Clientului, pentru executarea in regim de urgenta a unui 

ordin de transfer, Banca va onora dispozitia Clientului cu respectarea limitelor de timp (intervale 

orare de procesare)  in conformitate cu programul de lucru al acesteia. 

Operaţiuni inverse şi corecţii realizate de Bancă 

Banca va credita conturile Clientilor in conformitate cu instructiunile primite. 

Banca nu va putea fi tinuta responsabila pentru prejudiciile produse ca urmare a creditarii  

contului Clientului, ca urmare a instructiunilor eronate primite. 



 

 

Operaţiunile efectuate in mod eronat, in sensul creditarii contului Clientului cu sume de bani 

nedatorate, dintr-o eroare a Bancii, pot fi corectate de Bancă printr-o operaţiune inversa, 

respectiv de debitarea contului / conturilor implicat/e in operatiunea eronat efectuata. În acest 

caz, Clientul nu va putea ridica nici un fel de obiecţii faţă de operaţiunea de corectie a tranzactiei 

eronate, în temeiul faptului că operatiunea de creditare a contului cu suma aferenta corectiei a 

fost initial efectuată nejustificat/eronat. Daca nu exista disponibil suficient in contul Clientului 

pentru efectuarea operatiunii inverse descrise mai sus in vederea recuperarii de catre Banca a 

valorii creditate eronat, Banca il va notifica pe Client in scris. Obligatia clientului este de a 

returna suma datorata Bancii in maxim 5 (cinci) zile bancare de la data notificarii, in caz contrar 

Banca va percepe in sarcina Clientului o penalitate de 0.5 % pe zi de intarziere, din suma 

datorata, calculata pe o perioada maxima de 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data 

scadentei. In cazul in care, in acest interval de timp Clientul nu va returna Bancii sumele cu care 

s-a imbogatit fara justa cauza, Banca isi rezerva dreptul de a se adresa instantei judecatoresti 

competente, potrivit legii, in vederea recuperarii sumei respective. 

Operatiuni de plata executate incorect: Banca va corecta o operatiune de plata in situatia in care 

Clientul semnaleaza, fara intarziere nejustificata, dar nu mai tarziu de 13 (treisprezece) luni de la 

data debitarii contului sau, faptul ca o operatiune a fost neautorizata sau executata incorect. 

In cazul persoanelor juridice, Clientul va semnala erorile depistate in cazul operatiunilor 

efectuate pe contul sau, in termen de maxim 30 de zile de la momentul la care operatiunea 

respectiva a avut loc. 

6.10.3 Executarea anumitor operatiuni fara acordul Clientului 

Banca este autorizata sa opereze în conturile Clientului, fara acordul acestuia în urmatoarele 

situatii: 

o rambursarea oricaror creante, restante sau curente, datorate Bancii, din orice conturi, în 

lei sau în valuta, detinute de Client la Banca; 

o încasarea comisioanelor, spezelor si oricaror alte costuri aferente operatiunilor bancare 

efectuate în numele si pe seama Clientului; 

o prejudicierea Bancii, prin nerespectarea actelor normative/regulamentelor  - privind 

instrumentele de plata si titluri de credit - si a oricaror prevederi contractuale din 

contracte speciale încheiate între Banca si Client. Clientul autorizeaza Banca sa debiteze 

automat sumele aflate în orice cont al sau pâna la recuperarea integrala a prejudiciului 

produs; 

o indisponibilizarea sumelor aflate în conturile Clientului în baza adreselor de înfiintare a 

popririi dispuse de autoritatile competente, inclusiv organele de executare silita prevazute 

de lege / ordonantelor de poprire dispuse de instanta sau procuror / în alte cazuri 

prevazute expres de lege; 

o decontarea platilor dispuse de organul de executare în baza unui titlu executoriu, precum 

si în alte cazuri în care legea sau alt act normativ prevad expres ca decontarea se face 

direct în temeiul unui titlu executoriu, fara îndeplinirea altor forme de executare silita 

6.10.4 Anularea operatiunilor 

Clientul poate anula un ordin de transfer pe care l-a dat personal, fara nici un fel de cost, numai 

pana la momentul irevocabilitatii (astfel cum a fost el mai sus definit). Dupa acest moment, daca 

suma ordonata de catre Client pentru transfer se mai afla inca la dispozitia  Bancii, ordinul de 

transfer se poate revoca, cu acordul Bancii, contra unui comision de revocare descris in Lista de 



 

 

Preturi in vigoare. In cazul in care suma nu mai este la dispozitia  Bancii, aceasta va solicita 

bancii/bancilor corespondente anularea operatiunii si recuperarea fondurilor numai in baza unei 

solicitari scrise formulate in acest sens de catre Client, contra unui comision de recuperare 

descris in Lista de preturi in vigoare. In cazul operatiunii de recuperare, Banca urmeaza sa 

depuna eforturi rezonabile, fiind insa intotdeauna necesar si acordul beneficiarului. 

6.10.5 Garantarea depozitelor Clientilor 

Depozitele Clientilor sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul bancar, in 

limitele si conditiile legii aplicabile in materie.  

Banca pune la dispozitia Clientului, prin afisare la ghiseele Bancii, respectiv pe pagina de 

internet a Bancii:  

 Lista depozitelor negarantate,  

 informatiile referitoare la garantarea depozitelor si la incadrarea Clientilor, in functie de 

categoriile nominalizate,  

 obligatiile deponentilor, plafoanele de garantare  

 informatiile privind calculul, plata si incasarea compensatiilor 

Clientii - persoane juridice - au obligatia sa notifice Bancii, printr-o declaratie rectificativa, orice 

modificare aparuta si care conduce la schimbarea incadrarii in categoria depozitelor 

garantate/negarantate, in termen de 10 (zece) zile de la aparitia acesteia.  

7. DREPTURI SI OBLIGATII ALE PARTILOR 

7.1 Drepturi si obligatii ale Clientului 

A. Drepturi ale Clientului: 

 Sa obtina informatii si sa solicite servicii/produse aferente conturilor in conformitate cu 

oferta si conditiile Bancii; 

 Sa se informeze privitor la cadrul contractual in care se va desfasura relatia de afaceri 

(PGA) cu maxim 15 zile inainte de deschiderea contului, respectiv la lista de preturi 

propusa de Banca; termenul de 15 zile mai sus mentionat poate fi redus cu acordul 

Clientului. 

 Sa solicite si sa primeasca, la cerere, un exemplar al PGA; 

 Sa denunţe unilateral PGA,  sa inceteze relatiile de afaceri cu Banca si, implicit, sa 

solicite inchiderea contului, in mod gratuit, in caz de neacceptare a modificarilor propuse 

si comunicate de Banca cu privire la aceasta, cu conditia transmiterii unei notificari in 

acest sens Bancii pana la data intrarii in vigoare a respectivelor modificari si cu 

respectarea termenului de preaviz de 30 (treizeci) zile;    

 Sa dispuna operatiuni cu sumele aflate in conturile deschise la Banca, cu respectarea 

legislatiei in vigoare, a prezentei PGA si a contractelor specifice incheiate cu Banca; 

 Sa alimenteze contul prin depuneri în numerar la unitatile Bancii sau prin transferuri din 

alte conturi, deschise la Banca sau la alte banci. Alimentarile în valuta se efectueaza cu 

conditia respectarii prevederilor reglementarilor legale privind operatiunile valutare, în 

vigoare la momentul efectuarii lor; 

 Sa primeasca, pentru sumele pastrate in conturile a caror caracteristica prevede, dobanda 

stabilita de catre Banca; 



 

 

 Sa i se puna la dispozitie de catre Banca extrasul de cont în care sa fie evidentiate 

operatiunile efectuate; 

 Sa fie informat referitor la modificarile cadrului contractual in care se desfasoara relatia 

de afaceri, la costurile tranzactiilor ce urmeaza a fi efectuate / au fost efectuate, respectiv 

la cursurile de schimb valutar practicate de Banca; 

 

B. Obligatii ale Clientului: 

 Sa furnizeze in mod corect si complet Bancii informatiile si documentele solicitate de 

aceasta, in vederea inceperii, respectiv derularii relatiei de afaceri, cu precadere in 

vederea deschiderii contului precum si a efectuarii operatiunilor pe cont dispuse de 

Client; 

 Sa aduca la cunostinta Bancii orice modificare a datelor sale de identificare (denumire/ 

nume, sediu/adresa/resedinta, cetatenie, ocupatia, functia publica importanta detinuta – 

dupa caz, numele beneficiarului real – dupa caz) ; 

 Să înştiinţeze Banca despre încetarea si / sau modificarea oricăror procuri/imputerniciri, 

acordate oricăror persoane,  in relatia cu Banca (în principal procurile/imputernicirile 

speciale) in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii 

respectivelor schimbari / modificari; 

 Sa efectueze operatiuni în limita disponibilului din cont, tinând cont inclusiv de valoarea 

comisioanelor si spezelor aferente administrarii conturilor si operatiunilor efectuate; 

 Sa plateasca Bancii comisioanele si orice alte speze aferente operatiunilor efectuate in si 

cu privire la conturile sale, in conformitate cu lista de preturi in vigoare, afisata si 

comunicata; 

 Sa se informeze cu privire la situatia contului prin orice modalitati puse la dispozitie de 

catre Banca, inclusiv prin analizarea extrasului de cont; 

 Sa examineze de indata informatiile cuprinse in extrasele de cont eliberate de Banca si sa 

verifice exactitatea operatiunilor inregistrate in contul său; 

 Sa anunte Banca de indata ce a constatat nereguli in informatiile furnizate de Banca, prin 

intermediul extraselor de cont, insa numai daca respectiva constatare a avut loc intr-un 

termen de maxim 13 luni de la momentul furnizarii de catre Banca a extrasului in care 

Clientul a identificat eroarea; Persoanele juridice vor anunta Bancii eroarea constatata in 

termen de maxim 30 de zile de la momentul producerii acesteia. 

 Sa utilizeze instrumentele de plata emise de catre Banca in conformitate cu prevederile 

legale si regulile Bancii, care reglementeaza emiterea si utilizarea acestora. De indata ce 

clientul receptioneaza un instrument de plata, acesta trebuie sa ia toate masurile 

rezonabile pentru a pastra in siguranta elementele de securitate personalizate; 

 Sa respecte programul de lucru cu publicul al Bancii, asa cum este afisat la unitatile 

teritoriale ale acesteia;    

 Sa aduca la cunostinta Bancii, fara intarziere nejustificata, de indata ce ia cunostinta de 

pierderea, furtul, folosirea fara drept a instrumentului sau de plata sau de orice alta 

utilizare neautorizata a acestuia. Nerespectarea acestei obligatii reprezinta descarcarea 

Bancii de orice obligatie privind nerealizarea sau realizarea defectuoasa a operatiunii de 

plata respective. 

 Sa cunoasca si sa respecte prezenta Politică Generală a Activităţii de afaceri, precum si 

prevederile celorlalte contracte încheiate cu Banca si ale Listei de Preturi a Bancii; 

 



 

 

 

7.2.  Drepturi si obligatii ale Bancii 

A. Drepturi ale Bancii 

 Sa solicite si sa obtina de la Client/Împuternicit toate informatiile/documentele necesare 

in vederea inceperii/derularii relatiei de afaceri, cu precadere a serviciilor bancare 

solicitate de Client, precum si sa faca alte demersuri in vederea obtinerii de informatii 

despre Client /împuternicit, în situatiile în care Banca apreciaza ca informatiile detinute 

referitoare la persoanele susmentionate sunt incomplete, incorecte sau sunt contradictorii; 

 Sa nu inceapa sau sa nu continue relatia de afaceri cu Clientul, cu precadere sa refuze 

deschiderea de conturi sau efectuarea de operatiuni dispuse de Client/Împuternicit, în 

cazul în care nu sunt îndeplinite toate elementele stabilite prin reglementarile BNR si 

politica Bancii de cunoastere si acceptare a clientelei; 

 Sa suspende efectuarea oricarei operatiuni în contul Clientului, astfel cum a fost dispusa 

de catre acesta, pâna la primirea de catre Banca a tuturor informatiilor solicitate, in 

vederea indeplinirii de catre Banca a serviciilor solicitate in depline conditii de legalitate 

si completitudine. În situatia în care Clientul nu furnizeaza Bancii informatiile solicitate 

sau în cazul în care se constata ulterior ca informatiile furnizate nu corespund realitatii, 

Banca îsi rezerva dreptul sa reconsidere relatia cu Clientul, inclusiv prin închiderea 

conturilor acestuia; 

 Sa efectueze plati, din conturile Clientului deschise la Banca, fara acordul acestuia, in 

baza  hotarârilor instantelor de judecata, definitive si executorii, precum si a altor titluri 

executorii, la solicitarea persoanelor indreptatite;  

 Sa suspende sau, dupa caz, sa refuze efectuarea oricarei operatiuni pe contul Clientului în 

cazul în care are suspiciuni cu privire la Împuternicitii pe cont, cu privire la natura 

operatiunii si de asemenea, în cazul în care documentele care stau la baza acesteia 

prezinta elemente suspecte; 

 Sa suspende sau, după caz, sa refuze efectuarea oricărei operaţiuni pe contul Clientului 

 în cazul în care contul Clientului îndeplineşte condiţia de inactivitate, pana la data 

prezentării la Banca in vederea identificării sau pana când contul urmează a fi închis de 

către Banca (inchiderea are loc după împlinirea termenului de 10 luni de la ultima 

tranzacţie efectuata de către client);  

 Sa perceapă comisioane, speze si dobânzi pentru serviciile prestate si produsele furnizate, 

conform listei de preturi în vigoare la data efectuarii operatiunii; 

B. Obligatii ale Bancii 

 Sa informeze Clientul/potentialul Client cu privire la cadrul contractual in care se va 

desfasura relatia de afaceri (PGA), respectiv la lista de preturi propusa; 

 Sa furnizeze Clientului, la cerere, un exemplar al PGA; 

 Sa informeze Clientul  referitor la modificarile PGA, cu 2 (doua) luni inainte de intrarea 

lor in vigoare, respectiv a listei de preturi practicate, printr-una sau mai multe din 

modalitatile urmatoare: afisare la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii, afisare pe pagina 

de internet a Bancii. In cazul persoanelor fizice modificarile clauzelor contractuale 

privitoare la costuri se vor comunica numai prin notificare scrisa. Clientul are la 



 

 

dispozitie 15 (cincisprezece) zile de la data informarii pentru a comunica Bancii optiunea 

sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii. 

 Sa se informeze/sa solicite documente de la Client/Imputernicit cu privire la datele de 

identificare ale acestuia/acestora, natura operatiunilor solicitate de catre 

Client/Imputernicit, precum si orice alte elemente pe care Banca le considera necesare in 

vederea furnizarii de produse si servicii in depline conditii de legalitate si completitudine; 

 Sa efectueze în contul Clientului operatiunile bancare dispuse de acesta sau de 

Împuternicitul pe cont, dar numai în limita disponibilului din cont; 

 Sa ofere Clientului informatii pentru operatiunile de plata ordonate/efectuate care sa 

permita Clientului identificarea corecta si completa a acestora. 

8. COMUNICARI/ INFORMARI EFECTUATE CATRE/DE CATRE BANCA 

Toate ordinele, solicitarile, instructiunile si comunicarile Clientilor catre Banca trebuie sa fie 

facute in scris, semnate si adresate in mod corespunzator Sediului Central sau unitatii teritoriale a 

Bancii careia ii sunt destinate - cu exceptia operatiunilor initiate de catre Client prin intermediul 

serviciului de internet banking si ale celor efectuate prin intermediul cardului, care sunt 

reglementate prin conventii separate. 

Banca poate incheia cu Clientii sai conventii de transmitere a documentelor / datelor prin 

mijloace moderne de transmitere electronica a datelor sau pe fax/telefon. Comunicarile, 

notificarile, informarile in forma scrisa, vor fi transmise intre parti la adresele aratate.  

Clientul are obligatia de a se asigura ca instructiunile, ordinele, solicitarile si comunicarile 

transmise Bancii sunt clare si contin informatii corecte si complete. 

Banca pune la dispozitia clientului, pentru comunicare si informare, Serviciul de Relatii cu 

Clientii , disponibil de luni pana duminica, in intervalul orar 08.00 – 20.00. In cazul pierderii, 

furtului sau utilizarii neautorizate a cardului, Serviciul de Relatii cu Clientii este disponibil 24 h 

din 24, la numarul de telefon afisat in toate unitatile Bancii, precum si la toate ATM-urile in/off 

– site ale Bancii ”. 

 

8.1 Eliberarea extraselor de cont si a altor informatii, in cazul Clientilor cu conturi curente 

deschise la Banca 

La momentul deschiderii contului, Banca va furniza Clientului urmatoarele informatii, acestea 

fiind incluse atat in contract, cat si in prezenta Politica: 

a. cu privire la identificarea Bancii: nume, sediu, nume si sediu sucursala/agentie, adresa de 

posta electronica, pentru comunicarea cu Clientul; 

b. cu privire la serviciile oferite de catre Banca: principalele caracteristici ale serviciilor, 

necesitatea furnizarii de catre Client a codului unic de de identificare; termenul maxim de 

executare a unui ordin de plata;orele limita pana la care vor fi acceptate ordinele de plata;  

c. cu privire la costurile Bancii pentru serviciile prestate, la dobanzi si la cursul de schimb, 

conform Listei de preturi a Bancii, in vigoare la momentul efectuarii operatiunii; 

d. cu privire la mijloacele de comunicare a informatiilor intre parti. Clientul isi va prezenta 

optiunile, referitoate la metoda de comunicare pe care o considera cea mai potrivita; 

e. cu privire la securitate informatiilor si la masurile de corectie pe care Banca le poate 

intreprinde; 



 

 

f. cu privire la modalitatile de incetare a contractului, si cu privire la modificarea acestuia: 

durata contractului, dreptul Clientului de a denunta unilateral contractul. Orice modificare 

contractuala va fi adusa la cunostinta Clientului de catre Banca, cu cel putin 2 (doua) luni 

inainte de data propusa pentru implementare respectivei modificari. Lipsa raspunsului din 

parte Clientului echivaleaza cu acceptul tacit al acestuia cu privire la modificarea supusa 

atentiei acestuia. 

Banca va emite  lunar, in mod gratuit, si pe suport de hartie, un extras de cont pentru fiecare cont 

curent al fiecarui Client persoana fizica,  extras care va cuprinde tranzactiile efectuate si clarifica 

obligaţiile acumulate de ambele părţi în timpul perioadei aferente extrasului (inclusiv dobândă şi 

taxe aplicate de Bancă). Extrasul de cont va fi expediat Clientului prin posta, la adresa de 

corespondenta comunicata de catre acesta Bancii la momentul inceperii relatiei de afaceri intre 

parti. Prin exceptie, la solicitarea expresa a Clientului, Banca va putea renunta la obligatia de 

transmitere lunara, prin posta a extrasului de cont mai sus mentionat, caz in care Clientul are 

obligatia de a comunica Bancii un alt mijloc de comunicare a acestor informatii (pe e-mail, prin 

utilizarea serviciului de internet banking, sau la ghiseu). 

De asemenea, in situatia in care extrasul de cont este transmis Clientului, prin posta, dar 

notificarea este returnata Bancii, pe motivul adresei gresite a Clientului (in cazurile in care 

aceasta a fost comunicata gresit de Client, sau in cazurile in care Clientul si-a schimbat adresa de 

domiciliu si nu a informat Banca in legatura cu acest aspect) sau a absentei Clientului de la 

domiciliu pe o perioada indelungata, Banca este scutita de obligatia de a mai trimite respectivului 

Client astfel de notificari, pana la momentul actualizarii de catre acesta a datelor sale de 

identificare in relatia cu Banca, respectiv a comunicarii catre Banca a modalitatii agreate de 

transmitere a acestor informatii. 

Transmiterea extraselor de cont prin posta, catre Client, va fi reluata de catre Banca (in conditiile 

mentionate in paragrafele anterioare), numai la solicitarea expresa a Clientului si numai in 

situatia in care acesta nu indica o alta modalitate de transmitere a extrasului de cont, de catre 

Banca. 

Extrasele de cont, in care sunt reflectate operatiunile ordonate de Client, constituie o dovada 

valabila in cadrul oricaror proceduri juridicare sau de alta natura intre Banca si Client. 

8.2 Obligatia Bancii de notificare a Clientului, in caz de neexecutarea sau executare 

defectuoasa a unui ordin de plata 

La solicitarea Clientului care a initiat ordinul de plata Banca va depune, contra cost, eforturi 

imediate pentru a identifica si urmari operatiunea de plata ordonata/executata. De asemenea, in 

cazul unei operatiuni de plata neexecutate, sau executate incorect din culpa dovedita a Bancii, 

platitorul va fi notificat cu privire la rezultate fara ca acest demers sa implice costuri din partea 

Clientului (cheltuieli postale ori alte comisioane de transmitere informatii). Banca va notifica 

Clientul cu privire la situatia mai sus mentionata in cel mai scurt timp posibil de la momentul 

luarii la cunostinta despre neexecutarea sau executarea incorecta a respectivului ordin. 

Daca executarea incorecta sau neexecutarea operatiunii ordonate de catre Clientul – persoana 

fizica se datoreaza culpei Bancii, aceasta va pune imediat la dispozitia Clientului suma 

corespunzatoare, in contul curent al acestuia si, daca este cazul, restabileste contul curent debitat 

la starea in care acesta s-ar fi aflat daca operatiunea respectiva nu ar fi avut loc. 



 

 

9. INCETAREA RELATIEI DE AFACERI 

Încetarea relatiei de afaceri la initiativa Clientului 

Clientul Bancii are dreptul de a denunta unilateral contractul incheiat cu Banca oricand, cu 

conditia acordarii unei notificari prealabile de maxim 30 de zile. Partile pot conveni inchiderea 

imediata a contului, in situatia in care acest lucru este posibil.  

Încetarea relatiei de afaceri la initiativa Bancii 

Inchiderea contului / Incetarea contractului se poate efectua la initiativa Bancii in cazul in care 

aceasta decide inchiderea relatiilor cu respectivul Client, din proprie initiativa si independent de 

alte elemente, cu informarea in prealabil a Clientului (persoana fizica/persoana juridica), in 

forma scrisă, transmisa prin posta, la adresa de corespondenta comunicata de acesta, cu 2 luni 

inainte de data la care Banca doreste inchiderea efectiva a contului. 

Banca va putea inceta relatiile de afaceri rezultand din contractele incheiate cu Clientul, în 

următoarele situaţii, dar fără a se limita la acestea:  

a) Contul clientului este inactiv pentru o perioada mai mare de 10 (zece) luni 

calendaristice, iar soldul acestui cont este 0; 

b) Clientul a produs in ultimul an mai multe incidente de plata cu instrumente de 

debit decat limita prevazuta in Lista de Preturi a Bancii, in vigoare;  

c) Clientul a dat declaraţii incorecte despre situaţia sa financiară, în condiţiile în care 

aceste declaraţii aveau o importanţă semnificativă pentru decizia Băncii de 

acordare a unui credit sau alte operaţiuni implicând riscuri pentru Bancă, sau dacă 

o deteriorare substanţială s-a produs sau ameninţă să se producă în situaţia 

financiară a Clientului, periclitând respectarea obligaţiilor sale faţă de Bancă; 

d) Clientul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de Banca (inclusiv aceea de 

achitare a tuturor dobanzilor, comisioanelor si spezelor datorate), astfel cum sunt 

ele prevazute in Contractul semnat de acesta cu Banca. 

e) Clientul /imputernicitul apare in una din listele publicate in Monitorul Oficial al 

Romaniei, ca fiind suspect de savarsirea sau finantarea actelor de terorism/alte 

sanctiuni internationale; 

f) S-a inceput urmarirea penala impotriva Clientului – persoana fizica - sau 

impotriva administratorului /imputernicitului/actionarului/actionarilor persoanei 

juridice, Client al Bancii, pentru fapte sanctionate de reglementari in vigoare  care 

includ, nelimitativ: Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii 

banilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea si combaterea terorismului cu modificarile si completarile ulterioare si 

care pot conduce la inregistrarea unui risc reputational de catre Banca; 

g) in cazul in care Clientul incalca obligatiile fata de Banca si/sau legislatia in 

vigoare si/sau prevederile prezentului document. 

h) In caz de dizolvare a Clientilor – persoane juridice. 

La momentul luarii deciziei de incetare a relatiei de afaceri a Bancii cu respectivul Client, Banca 

va notifica Clientul in legatura cu masura luata, iar Clientul se va prezenta la Banca in vederea 

clarificarii situatia drepturilor si obligatiilor reciproce,  

Clientul este obligat sa achite toate sumele datorate, cu orice titlu, Bancii.  



 

 

De asemenea, Clientul va inapoia Bancii toate intrumentele de plata valide, emise in legatura cu 

contul sau curent. Atat Banca, cat si Clientul isi vor indeplini, in cel mai scurt termen, orice 

obligatii scadente (inclusiv cele de plata), izvorate din utilizarea produselor bancare oferite de 

Banca Clientului. 

9.1. Incetarea relatiei de afaceri la initiativa altor persoane decat titularul contului 

Relatia de afaceri va putea inceta si la initiativa imputernicitilor pe contul Clientului sau a 

mostenitorilor pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont. 

Incetarea relatiei de afaceri in caz de forta majora/caz fortuit 

Forta majora, constatata, potrivit legii, de o autoritate competenta, exonerează Banca / Clientul 

de indeplinirea obligatiilor asumate, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.  

Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod 

complet, informatiile referitoare la producerea acesteia, precum si de a lua orice masuri care ii 

stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.  

10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1 Orice modificari aduse continutului prezentei Politici Generale a Activităţii vor fi notificate 

Clientului si afisate la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii, fiind, in acelasi timp, publicate si pe 

pagina de internet a Bancii. 

10.2 Daca se va stabili ca vreunul din termenii sau prevederile Politicii Generale a Activităţii este 

lovit de nulitate sau nu poate fi pus in executare sau este inaplicabil, aceasta nu va afecta 

valabilitatea sau executarea celorlalte prevederi.  

10.3 Având în vedere denumirea iniţială a acestui document, respectiv “REGULAMENT 

GENERAL AL ACTIVITĂŢII”, precum şi redenumirea acestuia, începând cu data de 

01.11.2008, astfel încât în prezent poartă denumirea de “POLITICA GENERALĂ A 

ACTIVITĂŢII”, toate documentele şi formularele utilizate de către Bancă în relaţia cu Clienţii 

săi, în cuprinsul cărora se face referire la “REGULAMENTUL GENERAL AL ACTIVITĂŢII”, 

vor fi citite şi interpretate ca făcând referire la “POLITICA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII”. 

Toate clauzele prevăzute în orice document sau formular utilizat de către Bancă în relaţia cu 

Clienţii săi, în cuprinsul cărora se face referire la “REGULAMENTUL GENERAL AL 

ACTIVITĂŢII”, vor fi interpretate şi aplicate prin raportare la prezenta “POLITICA 

GENERALĂ A ACTIVITĂŢII” a ProCredit Bank S.A. 

10.4 Limba aplicabila relatiilor dintre Client si Banca, precum si a documentelor emanand de la 

parti, si care produc efecte intre acestea, este limba romana. 

10.5 Litigiile survenite intre Client si Banca urmeaza a fi solutionate pe cale amiabila. In situatia 

in care acest lucru nu este posibil, ele urmeaza a fi solutionate de catre instantele competente in 

materie. In cazul litigiilor intervenite intre Banca si Clientii profesionisti, instantele competente 

vor fi cele in circumscriptia carora se afla situat sediul sucursalei / agentiei Bancii la care 

Clientul are deschis contul curent. 

10.6 Clientul isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor existente la data incheierii PGA sau a 

oricarei alte conventii cu Banca prin interventia unor modificari exceptionale a imprejurarilor 

care au stat la baza incheierii acestora, independente de vointa Bancii, Clientul declarand in mod 

expres faptul ca intelege in sensul art. 1271 alin 3 lit. c din Codul Civil sa isi asume riscul cu 



 

 

privire la schimbarile anterior mentionate, in special in ceea ce priveste modificarea dobanzii de 

referinta, variatia cursului valutar si a oricaror elemente de costuri, fiind tinut sa isi indeplineasca 

obligatiile asumate asa cum sunt acestea prevazute in PGA sau in orice alta conventie incheiata 

cu Banca. 

10.7 Imputernicirile si autorizarile ce comporta caracteristicile unui mandat si ce au fost conferite 

Bancii de catre Client in baza PGA sau in conformitate cu alte conventii incheiate cu Banca se 

considera, in lipsa de stipulatie contrara, a fi date pe o perioada de timp egala cu durata 

raporturilor contractuale dintre Banca si Client in baza carora izvorasc, prevederile art. 2015 Cod 

Civil nefiind aplicabile. Astfel de imputerniciri sau autorizari pot fi exercitate atat de Banca cat si 

de un imputernicit al acesteia.  

10.8 In lipsa de stipulatie contrara, Clientul nu poate cesiona sau transfera nici un drept sau 

obligatie rezultand din PGA sau din alte conventii incheiate cu Banca, fara consimtamantul 

prealabil exprimat in scris al acesteia din urma. Banca va putea transfera liber catre orice terta 

parte orice drepturi si obligatii rezultate din PGA sau din alte conventii incheiate cu Clientul. 

10.9 Intrucat indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de catre Client prin PGA sau prin alte 

conventii incheiate cu Banca reprezinta o conditie considerata de catre Banca ca fiind esentiala la 

data si pentru incheierea acestora, in caz de neindeplinire sau indeplinire defectuoasa a acestor 

obligatii Clientul este decazut din termen, Banca avand interesul serios si legitim de a recupera 

orice si toate sumele datorate de Client precum si de a preintampina producerea altor pagube in 

patrimoniul sau. Totodata, in conformitate cu dispozitiile art. 1516 Cod Civil, Banca are dreptul 

la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei. Atunci cand Clientul nu isi executa 

obligatia este de drept in intarziere, iar Banca poate, la alegerea sa si fara a pierde dreptul la 

daune-interese, sa treaca la executarea silita a obligatiei, ori sa obtina rezilierea contractului ori 

sa foloseasca orice alt mijloc prevazut de lege pentru realizarea dreptului sau. 

 


