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1. INTRODUCERE
1.1. Prezentele Conditii Generale de Afaceri reglementeaza cadrul general de desfasurare a relatiilor dintre Bancpost S.A.
(“Banca”) si clientii sai persoane juridice (“Clienti/Client”). ”Client” reprezinta orice persoana juridica/entitate cu sau
fara personalitate juridica/persoana fizica autorizata.
1.2. Ele se aplica oricarui tip de contract incheiat intre Banca si Client si se completeaza cu dispozitiile fiecarui tip de
produs/serviciu prin contractele specifice incheiate intre Banca si Client. Serviciile oferite de Banca au la baza
prezentele Conditii Generale de Afaceri, conditiile specifice din contractele incheiate intre Banca si Client, orice alte
documente sau formulare incheiate intre Banca si Client, legislatia romana in vigoare, reglementarile emise de Banca
Nationala a Romaniei, reglementarile interne ale Bancii, uzantele si practicile internationale in domeniul bancar.
In caz de neconcordanta intre prevederile din contractele specifice si prezentele Conditii Generale de Afaceri, vor prevala
prevederile exprese din contractele specifice.
Declaratii
Prin semnarea cererii de deschidere de cont, Clientul declara personal/prin reprezentant, pe proprie raspundere ca:
- Si-a exprimat in mod serios, liber si in cunostinta de cauza consimtamantul privind Conditii Generale de Afaceri pentru
Persoane Juridice, a inteles pe deplin clauzele Conditiilor Generale de Afaceri, pe care le-a citit integral si pe care le-a
acceptat in mod expres;
- Nu se afla intr-o stare de nevoie si detine experienta si cunostinte suficiente in vederea semnarii/incheierii Conditiilor
Generale de Afaceri.
Prezentele Conditii Generale de Afaceri sunt obligatorii atat pentru Client cat si pentru Banca si au valoare de contract
producandu-si efectele de la data aprobarii cererii de deschidere cont sau de la data semnarii oricarui alt document care atesta
faptul ca, Clientul a luat cunostinta, a inteles, a acceptat in mod expres continutul lor.
Atat Banca, cat si Clientul vor actiona cu buna-credinta pe intreaga perioada de derulare a relatiilor contractuale si vor lua
toate masurile corespunzatore pentru evitarea oricaror pagube.
2. MODIFICAREA CONDITIILOR GENERALE DE AFACERI
2.1. Banca are dreptul sa modifice in orice moment prezentele Conditii Generale de Afaceri. Modificarile aduse clauzelor
contractuale vor fi aduse la cunostinta Clientilor de catre Banca cu doua luni anterior datei propuse pentru aplicarea
modificarii. Daca in intervalul de timp mentionat Clientul nu va notifica Banca in mod expres, in scris, cu privire la faptul ca
nu accepta modificarile propuse, Banca va considera acceptarea de catre Client a modificarilor astfel cum au fost propuse de
catre Banca. In cazul in care Clientul nu accepta modificarile propuse de Banca, acesta are dreptul de a denunta in mod
unilateral prezentul document, de indata si in mod gratuit, inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor.
3. DESCHIDEREA CONTURILOR
3.1. Banca deschide conturi in moneda nationala si/sau valuta, pentru Clientii sai, in conformitate cu reglementarile legale in
vigoare.
3.2. Banca poate aproba sau respinge cererea de deschidere de cont, conform politicii proprii de acceptare a clientelei, nefiind
obligata sa motiveze refuzul.
3.3. Documentele necesare deschiderii conturilor si efectuarii de operatiuni in conturi
3.3.1. Informatii si documente
Clientul va furniza Bancii toate documentele solicitate, care atesta statutul sau juridic, conform legislatiei in vigoare, precum
si orice alte asemenea documente solicitate de catre Banca.
Banca nu va fi raspunzatoare pentru valabilitatea documentelor, fiind responsabila doar in ceea ce priveste verificarea
existentei documentelor si verificarea identitatii persoanelor imputernicite sa opereze pe cont in numele Clientului si a
semnaturilor acestora.
3.3.2. Persoane Autorizate sa efectueze operatiuni in numele Titularului
3.3.2.1. Clientul va prezenta Bancii documente prin care dovedeste, in modalitatea agreata de Banca, ca Persoanele
Autorizate au fost imputernicite corespunzator.
3.3.2.2. Persoanele imputernicite sa opereze pe cont in numele Clientului vor furniza Bancii documentele solicitate de aceasta
si isi vor depune specimenul de semnatura in Banca.
Banca va permite efectuarea de operatiuni pe cont numai in baza semnaturilor Persoanelor Autorizate/imputernicite sa
efectueze operatiuni pe cont si in limita mandatului dat de catre Client.
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Daca imputernicirea primita trebuie executata pe o piata unde nu exista sucursale ale Bancii, Banca poate sa imputerniceasca
la randul ei o filiala a sa, o institutie de credit corespondenta sau o alta institutie de credit ori alta entitate agreata de Titularul
de cont si Banca.
3.4. Modificari ale datelor de identificare ale Clientului
3.4.1. Clientul are obligatia sa notifice Bancii in scris si de indata, prezentand documentele justificative aferente, orice
modificare aparuta in legatura cu situatia sa (incluzand dar fara a se limita la datele de identificare, date din actul constitutiv,
reprezentanti legali, drepturi de semnatura in relatia cu Banca si/sau tertii, forma juridica, capacitate juridica), a documentelor
sau informatiilor ce au stat la baza deschiderii de cont, precum si orice alte documente sau informatii care sunt relevante in
relatia cu Banca, chiar in situatia in care aceste modificari sunt considerate conform legii ca fiind publice. In caz contrar,
Clientul va suporta toate consecintele ce decurg din nerecunoasterea de catre Banca a acestor modificari.
3.4.2. Banca este exonerata de orice raspundere fata de Client sau fata de terti ca urmare a necomunicarii modificarilor
intervenite si a documentelor justificative aferente sau ca urmare a comunicarii lor cu intarziere.
3.4.3. In situatia in care Clientul nu comunica in scris Bancii schimbarea/modificarea datelor sale de contact (adresa de
corespondenta, adresa sediului, telefon fix/mobil, adresa de e-mail etc.), Banca nu va fi raspunzatoare pentru niciun eventual
prejudiciu cauzat Clientului ca o consecinta a necomunicarii modificarii datelor de contact si a trimiterii/expedierii unei
notificari la o data de contact eronata, cauzata de lipsa de informare corespunzatoare a schimbarii/modificarii datei de contact
respective. Comunicarea trimisa de Banca la datele de contact declarate de Client la data semnarii acesteia, este considerata
valabil trimisa.
Banca nu va raspunde pentru nicio intarziere sau pierdere aparuta ca urmare a unor neintelegeri sau erori care pot interveni in
cazul comunicarilor cu Clientul sau cu un tert prin telefon, telex, fax, e-mail sau posta, precum si pentru consecintele
acestora, exceptie facand cazul in care aceste pierderi sunt datorate culpei Bancii.
4. CONDITII PRIVIND EXECUTAREA INSTRUCTIUNILOR CLIENTULUI
4.1. Banca va primi instructiuni de la Client la ghiseele sale doar in zile lucratoare bancare, in timpul orelor de program si cu
respectarea orelor limita (“cut off time”) stabilite pentru fiecare gen de operatiune. Aceste informatii sunt disponibile la
unitatile Bancii, pe pagina de Web a Bancii sau in aplicatia de Internet Banking. Instructiunile transmise Bancii dupa orele
limita stabilite (“cut off time”) vor fi considerate ca fiind primite in urmatoarea zi bancara lucratoare. Prin “zi bancara” se
intelege o zi, alta decat sambata, duminica sau zi de sarbatoare legala, in care bancile din Romania sunt deschise pentru
tranzactii cu publicul larg, inclusiv pentru efectuarea de operatiuni.
Instructiunile transmise prin instrumente de plata electronica vor fi efectuate in conformitate cu dispozitiile contractelor
specifice fiecarui tip de instrument.
4.2. Documentele prezentate Bancii pentru efectuarea de operatiuni in conturi trebuie sa poarte, in mod neconditionat
semnaturile persoanelor imputernicite pe cont in deplina concordanta cu specimenele de semnatura depuse la Banca.
4.3. Comunicarea instructiunilor
4.3.1. Instructiunile referitoare la cont pot fi transmise de catre Client prin persoanele imputernicite, prin prezentare la sediul
Bancii sau prin alte mijloace de comunicare sau de transfer de date convenite in forma scrisa cu Banca.
4.3.2. Folosirea telefaxului sau a mesajelor transmise electronic, ca mijloace de comunicare a instructiunilor, trebuie
convenita in scris cu Banca printr-un contract distinct si executarea instructiunilor se va face in totalitate pe riscul Clientului
si cu respectarea reglementarilor BNR in vigoare.
4.3.3. Comunicarea transmisa Bancii va fi considerata primita de catre aceasta, atunci cand este dovedita cu
semnatura/stampila de inregistrare a Bancii, aplicata pe copia Clientului, sau prin confirmarea de primire a corespondentei
semnata de Banca.
4.3.4. In situatia in care Banca primeste instructiuni contradictorii cu privire la operatiuni pe cont, sau in cazul in care apare o
disputa intre/cu privire la Persoanele imputernicite, Banca are dreptul sa suspende executarea oricaror instructiuni pana cand
o astfel de disputa va fi solutionata si o dovada satisfacatoare in acest sens este primita de Banca. Clientul exonereaza Banca
de orice raspundere pentru prejudiciile pe care Clientul le-ar putea suferi ca urmare a aparitiei unor astfel de situatii.
4.4. Extras de cont
4.4.1. Banca va pune la dispozitie Clientului extrase de cont si orice alte confirmari cu privire la situatia contului.
4.4.2. Extrasul de cont emis de Banca va constitui dovada deplina a tranzactiilor efectuate in contul Clientului si a soldului
contului acestuia.
4.4.3. Clientul are obligatia de a examina imediat extrasele de cont, confirmarile, sau alte comunicari transmise lui de catre
Banca, si de a verifica exactitatea operatiunilor inregistrate in contul sau.
4.5. Aspecte generale privind oferta de produse si servicii a Bancii
4.5.1. In cazul retragerilor de numerar Clientul are obligatia de a verifica la ghiseu suma primita.
Banca nu raspunde pentru lipsurile reclamate ulterior de catre Clientii care nu au verificat banii in momentul primirii lor.
4.5.2. Banca poate solicita Clientilor prezentarea de documente justificative pentru tranzactiile pe care acestia le efectueaza si
are dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor in cazul unor declaratii incomplete sau eronate sau daca are suspiciuni cu
privire la realitatea celor declarate sau cu privire la autenticitatea documentelor furnizate de Client, precum si in cazurile in
care tranzactiile au fost ordonate fara respectarea prevederilor legale in vigoare.
4.5.3. Retragerile de numerar ce depasesc limita stabilita de Banca vor fi anuntate de Client in avans, cu minim doua zile
lucratoare bancare fata de data platii. Informatiile privind limita stabilita sunt disponibile la unitatile Bancii si pe pagina de
Web a Bancii.
4.5.4. Contul Clientului nu poate intra pe sold debitor, decat cu respectarea conditiilor stabilite de Banca.
4.6. Operatiuni pe cont fara acceptul Clientului
4.6.1. Banca are dreptul de a efectua orice tip de operatiuni pe conturile Clientului fara acordul si fara instiintarea prealabila a
acestuia in urmatoarele situatii:
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in temeiul unui titlu executoriu sau a unei dispozitii de blocare emis/emisa de un organ de executare, o autoritate
abilitata sau o instanta judecatoreasca;
- plati pentru datorii scadente, angajamente asumate de Client fata de Banca;
- stornarile operatiunilor efectuate eronat de Banca sau de catre bancile corespondente, la cererea acestora;
- in orice alte cazuri prevazute de lege.
4.6.2. Depunerile de numerar in contul Clientului se pot efectua fara un acord prealabil din partea acestuia, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care, in urma consultarii extrasului de cont, Clientul nu este de acord cu oricare
din sumele creditate in contul sau, Banca va oferi informatiile de care dispune, in limitele legii.
4.7. Serviciile de plata conform O.U.G. nr.113/2009
Prezentul capitol stabileste, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.113/2009 cu modificarile si completarile ulterioare,
modul si conditiile de derulare a serviciilor de plata denominate in EUR sau in alta moneda oficiala a unui stat membru al
Uniunii Europene sau a oricarui stat apartinand Spatiului Economic European in care:
- fie atat banca platitorului, cat si cea a beneficiarului platii au sediul intr-un stat membru,
- fie banca comuna (a platitorului si beneficiarului) din cadrul operatiunii de plata are sediul intr-un stat membru.
4.7.1 Categorii de servicii de plata:
a) servicii care permit depunerea de numerar intr-un cont, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului;
b) servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea contului;
c) efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: debitari
directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de
transfer-credit (o serie de operatiuni care incep prin emiterea de catre platitor a unui ordin de plata dat unei institutii de a pune
la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani si care se finalizeaza prin acceptarea respectivului ordin de plata de catre
institutia destinatara), inclusiv operatiuni cu ordine de plata programate;
d) efectuarea urmatoarelor operatiuni de plata in cazul in care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisa pentru
Client: debitari directe, inclusiv debitari directe singulare, operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar,
operatiuni de transfer-credite, inclusiv operatiuni cu ordine de plata programate, emiterea si/sau acceptarea la plata a
instrumentelor de plata;
e) efectuarea operatiunilor de plata in care consimtamantul platitorului pentru realizarea unei operatiuni de plata este dat prin
intermediul oricaror mijloace de telecomunicatie, digitale sau informatice (ex. Internet Banking).
4.7.2. Specificarea BIC-ului (Bank Identifier Code-Codul SWIFT al Bancii) bancii beneficiarului si a IBAN-ului (cod
unic de identificare) aferent contului beneficiarului
In vederea executarii corecte a oricarui ordin de plata, Clientul are obligatia de a furniza Bancii BIC-ul bancii beneficiarului
si IBAN-ul aferent contului beneficiarului in care se va efectua plata.
In cazul in care BIC-ul sau IBAN-ul mentionate mai sus furnizate de Client sunt incorecte, Banca este exonerata de orice
raspundere pentru neexecutarea, executarea defectuoasa sau cu intarziere a ordinului de plata.
In cazul executarii defectuoase a ordinului de plata din motivele mentionate mai sus, la solicitarea Clientului de a transmite
detaliile corecte de plata sau de a recupera fondurile implicate in operatiunea de plata, Banca poate percepe Clientului un
comision conform tarifelor prezentate in brosura “Taxe, comisioane si dobanzi standard practicate de Bancpost”. La
cererea Clientului, Banca va depune insa eforturi rezonabile pentru a recupera fondurile implicate in operatiunea de plata.
Bancile implicate in investigatie (banca beneficiarului platii/bancile corespondente) pot percepe la randul lor comisioane.
In situatia in care Clientul furnizeaza informatii suplimentare fata de cele mentionate mai sus, Banca raspunde numai pentru
executarea ordinelor de plata, in conformitate cu BIC-ul bancii beneficiarului si IBAN-ul beneficiarului furnizate de Client.
4.7.3. Procedura de exprimare a consimtamantului Clientului
Banca si Clientul convin ca forma de exprimare a consimtamantului Clientului pentru executarea serviciului de plata este una
din urmatoarele, dupa cum urmeaza:
1. pentru operatiuni cu carduri:
- introducerea valida a codului PIN (aferent cardului) la terminal
- semnarea de catre Titularul cardului a chitantei aferente tranzactiei card initiate
- simpla prezentare a cardului la plata
- divulgarea elementelor de securitate ale cardului
2. pentru servicii de plata ordonate prin aplicatia de tip Internet Banking:
- semnatura electronica prin aplicatia de tip Internet Banking
3. pentru servicii de plata altele decat cele de la punctele 1 si 2:
- semnatura autorizata pe formularul aferent serviciului solicitat
4.7.4. Receptionarea ordinelor de plata (cu exceptia tranzactiilor cu carduri)
Receptionarea ordinelor de plata reprezinta modalitatea prin care Banca recunoaste ca i-a fost prezentat un ordin de plata in
limita de timp specifica fiecarui tip de plata (afisata la sediul Bancii, publicata pe pagina de Web a Bancii sau afisata in
aplicatia de tip Internet Banking si de care Clientul confirma de luare la cunostinta prin semnarea prezentului document).
Ordinele de plata receptionate de Banca ulterior limitei de timp mentionate mai sus sunt considerate a fi receptionate in
urmatoarea zi lucratoare bancara.
Clientul este de acord cu faptul ca semnatura si stampila Bancii aplicata pe ordinul de plata pe suport hartie trebuie
interpretata ca o confirmare a receptionarii acestuia si nu ca o acceptare a platii.
In cazul in care Clientul care initiaza un ordin de plata si Banca convin ca executarea ordinului de plata sa inceapa intr-o
anumita zi sau la sfarsitul unei anumite perioade, ori in ziua in care platitorul a pus fonduri la dispozitia Bancii, momentul
receptionarii este considerat ziua convenita. In cazul in care ziua convenita nu este o zi lucratoare pentru Banca, ordinul de
plata se considera receptionat in urmatoarea zi lucratoare bancara.
4.7.5. Acceptarea si refuzul ordinului de plata (cu exceptia tranzactiilor cu carduri)
Acceptarea ordinelor de plata de catre Banca se realizeaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- ordinul de plata este receptionat;
-
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- Clientul platitor si-a exprimat consimtamantul;
- ordinul de plata este recunoscut ca valid dupa aplicarea reglementarilor interne de validare;
- la data inceperii executarii, exista fonduri suficiente puse de catre platitor la dispozitia Bancii.
In cazul ordinelor de plata in valuta initiate de Clientul platitor, Banca va accepta doar platile cu optiunea de comisionare
SHA.
In situatia in care Clientul isi exprima dorinta de a efectua plata in valuta cu optiunea de comisionare OUR, intelegand sa
suporte comisioanele tuturor bancilor intervenite in circuit, comisioane al caror nivel nu este cunoscut la momentul efectuarii
platii, Banca accepta sa execute plata.
Daca un ordin de plata nu intruneste conditiile pentru a fi considerat valid, acesta va fi refuzat, caz in care Clientul va fi
notificat, astfel:
- prin punerea la dispozitia Clientului la ghiseul Bancii a ordinului de plata refuzat cu indicarea, dupa caz, a motivului
refuzului;
- prin transmiterea electronica a mesajului de refuz cu indicarea, dupa caz, a motivului refuzului (in cazul aplicatiei de
tip Internet Banking).
Un ordin de plata refuzat se considera ca nu a fost primit.
4.7.6. Revocarea ordinului de plata
a) Platitorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment, dar nu mai tarziu de momentul irevocabilitatii.
• Pentru operatiuni de transfer credit Clientul nu poate revoca un ordin de plata dupa ce acesta a fost acceptat de
Banca. In cazul in care data executarii este o data viitoare, Clientul poate revoca un ordin de plata pana in ziua
lucratoare anterioara datei solicitate pentru executare.
• Pentru operatiuni de debitare directa in calitate de platitor, Clientul poate revoca un ordin de plata pana in ziua
lucratoare anterioara datei agreate pentru debitarea fondurilor. Clientul are dreptul sa isi retraga consimtamantul
oricand pentru o serie de plați viitoare, prevazute prin mandatul de debitare directa, orice plata viitoare fiind
considerata neautorizata. In acest caz, pentru prima plata din serie, consimtamantul poate fi retras pana in ziua
lucratoare anterioara datei agreate pentru debitarea fondurilor.
• Clientul nu poate revoca o tranzactie efectuata cu cardul dupa ce si-a exprimat consimtamantul de executare a plații
catre beneficiar sau dupa efectuarea tranzactiei.
b) Banca percepe comisioane referitoare la revocarea ordinelor de plata conform brosurii “Taxe, comisioane si dobanzi
standard practicate de Bancpost”.
4.7.7. Executarea operatiunilor de plata
a) Termenul maxim de executare a operatiunilor de plata si data valutei (exceptand tranzactiile efectuate cu cardul):
• Pentru ordinele de plata emise, Banca va garanta un termen maxim de executie, calculat din momentul acceptarii
ordinului de plata, in funcție de valuta si destinația platii, astfel:
- ordine de plata in lei – o perioada de o zi sau 2 zile lucratoare bancare consecutive;
- ordine de plata in valuta initiate prin aplicatia de tip Internet Banking o perioada de o zi bancara lucratoare
calculata de la data acceptarii de catre Banca;
- ordine de plata in valuta initiate pe suport hartie o perioada de maximum doua zile bancare lucratoare
calculate de la data acceptarii de catre Banca.
Banca este exonerata de orice raspundere in cazul prelungirii termenului maxim de executie ca urmare a
sarbatorilor legale, circuitului bancar extern sau oricaror altor cauze neimputabile Bancii.
• Data valutei cu care se debiteaza contul Clientului, in cazul efectuarii de plati, nu va fi anterioara datei la care contul
Clientului este debitat.
b) Operatiunile de plata (cu exceptia cardurilor) se vor efectua in moneda in care este deschis contul indicat de platitor pe
formularul aferent;
c) Banca nu isi asuma nicio responsabilitate privind valuta cu care este creditat contul beneficiarului sau pierderile rezultate
din schimbul valutar in tara de origine a entitatii intermediare ce executa operatiunea;
d) Banca nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in care exista intarzieri in procesarea ordinelor de plata sau anulari ale
acestora de catre bancile aflate pe circuitul de transmitere a instructiunii ca urmare a furnizarii de catre Client de detalii de
plata incorecte si/sau incomplete;
e) Banca isi rezerva dreptul de a bloca o operatiune/un instrument de plata din motive justificate in mod obiectiv, legate de
securitatea instrumentului de plata, de o suspiciune de utilizare neautorizata sau frauduloasa a acestuia sau, in cazul unui
instrument de plata cu o linie de credit, de un risc sporit in mod semnificativ ca platitorul sa fie in incapacitatea de a se achita
de obligatia de plata.
Prevederile articolelor 4.7.2, 4.7.4, 4.7.6.b), 4.7.7.b) si 4.7.7.d) se aplica si operatiunilor de plata care nu se supun
OUG.nr.113/2009.
Banca va informa Clientul despre blocarea instrumentului de plata (in cazul operatiunilor cu carduri si a celor efectuate prin
aplicatia de tip Internet Banking) si despre motivele blocarii, cu exceptia cazului in care furnizarea acestei informatii aduce
atingere motivelor de siguranta justificate in mod obiectiv sau este interzisa de alte dispozitii legislative relevante.
4.7.8. Executarea operatiunilor de incasare:
• In cazul in care se primesc fonduri in favoarea Clientului, conturile acestuia vor fi creditate respectandu-se data de
valuta mentionata in mesajul de incasare primit de la banca platitoare. Daca acestea se primesc intr-o zi nelucratoare
bancara sau intr-o zi lucratoare bancara dupa ora limita stabilita si afisata la sediul Bancii sau publicata pe pagina de
Web a Bancii, conturile Clientului vor fi creditate in urmatoarea zi lucratoare bancara. In situatia in care contul Bancii
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nu a fost creditat de catre banca corespondenta detinatoare a contului Nostro, Banca are dreptul de a debita contul
Clientului pana la recuperarea sumei creditate initial.
• Data valutei la care se face creditarea contului Clientului nu va fi ulterioara zilei lucratoare bancare in care suma de
plata este creditata in contul Bancii.
Ordinul de plata este considerat ca fiind corect executat in ceea ce priveste beneficiarul platii, daca este executat in
conformitate cu IBAN-ul beneficiarului, furnizat de ordonator.
Banca nu isi asuma raspunderea in cazul intarzierilor la creditarea contului Clientului determinate de furnizarea de catre
acesta a unor date incorecte privind BIC-ul Bancii si IBAN-ul sau.
De asemenea, Banca nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile sau anularile determinate de primirea unor sume in valute
diferite de cele in care sunt deschise conturile Clientilor.
Banca percepe comision pentru creditarea contului, conform brosurii “Taxe, comisioane si dobanzi standard practicate de
Bancpost”.
Banca nu are obligatia de a pune la dispozitia Clientului platitor informatii despre operatiunile de plata viitoare, initiate prin
intermediul beneficiarului platii.
Banca nu isi asuma raspunderea in cazul intarzierilor la creditarea contului determinate de lipsa informatiilor complete
referitoare la ordonator: nume, numar de cont si adresa, care poate fi inlocuita cu data si locul nasterii, numarul de
identificare al platitorului sau numarul national de identitate.
Prevederile de mai sus privind incasarile se aplica si operatiunilor nesupuse OUG 113/2009.
In cazul in care o debitare a contului a avut loc pe baza unei tranzactii neautorizate sau incorect executata, Clientul poate
obtine o corectie din partea Bancii numai daca semnaleaza Bancii acest aspect fara intarziere nejustificata, dar nu mai tarziu
de 10 zile lucratoare de la data debitarii.
In cazul unei operatiuni neautorizate semnalata in termenul mentionat mai sus, Banca va rambursa Clientului, in conditiile
legii, suma aferenta operatiunii de plata neautorizate si, daca este cazul, va readuce contul debitat in situatia in care s-ar fi
aflat daca operatiunea nu s-ar fi efectuat.
Operatiunile de plata executate in alte monede decat euro si monedele nationale ale tarilor din UE si din SEE, vor fi executate
de catre Banca intr-o perioada rezonabila de timp, in functie de natura tranzactiei.
Data platii
In conformitate cu dispozitiile art.1497 din din Legea nr. 287/2009, republicata, privind Codul Civil, in situatia in care o plata
se efectueaza prin virament bancar, data platii este aceea la care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a
facut obiectul platii.
4.8. Garantii
Clientul este obligat sa constituie, la cererea Bancii, garantii materiale (ipoteca imobiliara, ipoteca mobiliara etc.), garantii
personale sau orice alte tipuri de garantii acceptate de catre Banca in vederea garantarii obligatiilor sale fata de Banca.
Banca va avea dreptul sa efectueze orice forme de publicitate prevazute de lege pentru a asigura prioritatea garantiilor astfel
constituite, pe cheltuiala exclusiva a Clientului.
5. DOBANZI, COMISIOANE, SPEZE SI ALTE COSTURI
5.1. Dobanzi
Banca va calcula dobanda la conturile Clientului cu respectarea prevederilor legale specifice institutiilor de credit.
5.2. Comisioane, speze si alte costuri
5.2.1. Pentru serviciile prestate, Banca percepe Clientului comisioane, taxe, speze si dobanzi in vigoare la momentul
respectiv, cu exceptia situatiilor in care au fost convenite alte niveluri ale acestora.
5.2.2. Banca informeaza Clientul asupra dobanzilor, comisioanelor, taxelor si spezelor prin contractul specific/brosura “Taxe,
comisioane si dobanzi standard practicate de Bancpost”, despre care Clientul recunoaste prin semnarea acestui document
ca a luat la cunostinta. In plus, aceasta brosura este afisata permanent pe pagina de Web a Bancii, in unitatile Bancii si este
inmanata Clientului ori de cate ori acesta o solicita in mod expres.
5.2.3. Banca isi rezerva dreptul de a modifica nivelul taxelor, comisioanelor, spezelor si altor costuri ale conturilor curente in
functie de criterii de eficienta si de conditiile pietei bancare din Romania, conform strategiei comerciale a Bancii, urmand a
informa Clientii despre aceste modificari, prin oricare din urmatoarele canale de comunicare cu respectarea legislatiei in
vigoare: a) in scris, prin posta; b) prin fax; c) prin e-mail; d) prin SMS; e) prin intermediul extrasului de cont; f) prin serviciul
de Internet Banking al Bancii; g) prin intermediul paginii de internet a Bancii; h) prin afisare la sediul Bancii. Clientul are
posibilitatea de a notifica Banca cu privire la neacceptarea respectivelor modificari, avand dreptul sa denunte in mod
unilateral relatia de cont curent inainte de data propusa pentru aplicarea modificarii.In caz contrar, se considera ca respectivul
Client a acceptat modificarile propuse.
5.2.4. Banca are dreptul sa recupereze de la Client costurile suportate in cazul in care ar fi implicata intr-un litigiu intre Banca
si Client sau intre Client si o terta parte.
5.2.5. Clientul autorizeaza expres si irevocabil Banca, pe intreaga perioada a derularii relatiilor contractuale intre cele doua
parti, sa retina cu prioritate, din orice conturi cu disponibil (in lei sau valuta) ale Clientului, precum si din orice sume care vor
fi incasate, orice datorie fata de Banca, cum sunt contravaloarea comisioanelor, taxelor, spezelor bancare, dobanzilor si a
ratelor scadente, precum si a oricaror altor sume/costuri datorate Bancii indiferent de sursa acestor datorii, fara o avizare
prealabila, in conditiile legii in vigoare si fara acordul prealabil al acestuia. fara o avizare prealabila, in conditiile legii in
vigoare si fara acordul prealabil al acestuia. In acest caz, daca se debiteaza un cont al Clientului denominat intr-o alta moneda
decat moneda datoriei catre Banca, Banca este autorizata de catre Client prin prezentele Conditii Generale de Afaceri sa
efectueze schimbul valutar utilizand cursul de schimb al Bancii valabil la data efectuarii tranzactiei.
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Intarzierea de drept in executarea obligatiilor
In situatia in care Clientul nu isi indeplineste la termen obligatiile de plata ce ii revin fata de Banca, Clientul este de drept in
intarziere.
5.3. Compensarea reciproca a soldurilor
5.3.1. In conformitate cu dispozitiile art.2185 din Legea nr.287/2009, republicata, privind Codul Civil.
Clientul accepta ca Banca sa compenseze in orice moment sumele datorate de acesta Bancii, cu orice sume aflate in orice
conturi deschise pe numele Clientului, inclusiv in conturile curente sau de depozit, ajunse sau nu la maturitate, indiferent de
valuta in care sunt exprimate sumele datorate sau sumele aflate in conturi si indiferent daca datoria catre Banca a devenit sau
nu scadenta, precum si cu orice sume ce urmeaza a credita conturile Clientului.
5.3.2. In acest scop, Clientul imputerniceste Banca prin prezentul document sa lichideze orice depozit constituit indiferent
daca a ajuns sau nu la maturitate si sa efectueze orice operatiune de schimb valutar, la cursul practicat de Banca la acea data.
Comisioanele aferente sunt in sarcina Clientului.
5.3.3 Limitarea efectelor impreviziunii
Clientul accepta ca, in cazul intervenirii unor schimbari exceptionale a imprejurarilor care au stat la baza incheierii unui
contract specific intre Banca si Client, independente de vointa Bancii, executarea obligatiilor sale rezultand din acel contract
sa devina mai oneroasa din cauza cresterii costurilor sau din alte cauze obiective. In conformitate cu dispozitiile art. 1271
alin.(3) lit.c) din Legea nr.287/2009, republicata privind Codul Civil, Clientul accepta sa isi asume riscul schimbarii
exceptionale a imprejurarilor, obligandu-se sa isi indeplineasca obligatiile ce ii revin din contractul incheiat cu Banca,
independent de aparitia unor astfel de schimbari.
6. RASPUNDEREA PARTILOR
Banca nu este raspunzatoare pentru eventualele pierderi, costuri sau prejudicii suferite de Client pe parcursul relatiei de
afaceri cu Banca, cu exceptia situatiilor in care astfel de pierderi, costuri sau prejudicii sunt rezultatul relei credinte sau culpei
grave a Bancii. In toate situatiile in care este angajata raspunderea Bancii, aceasta va fi obligata sa acopere numai prejudiciul
direct, iar Clientul va trebui sa faca dovada existentei prejudiciului.
Banca nu va fi raspunzatoare fata de Client pentru neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea cu intarziere sau
necorespunzatoare a obligatiilor sale datorate unor cauze de forta majora sau caz fortuit, sau unor masuri ale unor organisme
cu puteri de reglementare, conflicte de munca declansate in legatura cu personalul Bancii sau al tertelor parti implicate in
operatiunile efectuate de Banca, caderi de curent electric sau defectiuni ale retelelor de comunicatii sau echipamentului
folosit de Banca, virusilor in sistemul informatic, conflicte interne sau internationale, actiuni violente sau armate, evenimente
naturale cu efecte negative majore, culpa furnizorilor sau a subcontractorilor.
Banca nu isi asuma nicio raspundere pentru autenticitatea, validitatea sau caracterul complet al documentelor si nici pentru
efectele adverse care ar putea aparea ca urmare a utilizarii unor materiale nepotrivite, nici pentru interpretarea sau traducerea
incorecta a acestor documente, si nici pentru tipul, cantitatea sau natura bunurilor care ar putea fi mentionate in aceste
documente.
Documentele emise de o autoritate straina prezentate Bancii vor fi examinate cu diligenta de catre Banca. Totusi, Banca nu isi
asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste autenticitatea acestora si nici pentru neexecutarea/executarea cu intaziere a
serviciilor din cauza prezentarii de catre Client a unor documente in alta limba decat limba romana, fara
supralegalizare/apostilare, fara traducere legalizata, pe care Clientul este obligat sa le efectueze pe cheltuiala sa.
Banca nu isi asuma nicio responsabilitate pentru pierderile suferite din cauza intarzierilor sau erorilor facute de terti in
executarea instructiunilor primite sau transmise de catre Banca/Client.
Banca nu raspunde fata de Client pentru pierderea oricaror documente pe parcurs postal intre Banca si Client sau intre Banca
si terti.
Clientul este raspunzator fata de Banca pentru actele si faptele sale si ale reprezentantilor sai, in conditiile legii.
Clientul raspunde pentru:
- nerespectarea prevederilor prezentelor Conditii Generale de Afaceri;
- intarzierea efectuarii platilor de catre Banca din cauza nealimentarii conturilor de catre Client;
- intarzierea platilor efectuate de catre Banca ca urmare a intarzierilor sau transmiterii eronate a ordinelor
date de Client, cu toate consecintele ce decurg din aceasta intarziere;
- orice eroare care survine in efectuarea operatiunilor de catre Banca ca urmare a unor ordine sau
instructiuni gresite ale Clientului;
- nerespectarea oricarei obligatii asumate fata de Banca.
Clientul/Utilizatorii are/au obligatia de a utiliza instrumentul de plata potrivit regulilor stabilite de catre Banca.
Clientul/Utilizatorii are/au obligatia de a nu divulga semnatura electronica/codul secret furnizate de Banca si de a lua toate
masurile necesare pentru pastrarea in siguranta a acestora.
Clientul va informa fara intarziere Banca in cazul in care descopera orice nereguli, pierdere, furt sau intrebuintare
necorespunzatoare a oricaror formulare, mijloace de comunicare si de transfer de date, instrumente de plata etc. Consecintele
intrebuintarii necorespunzatoare de catre Client a acestora vor fi in intregime pe seama si pe riscul Clientului.
Clientul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele care decurg din furtul, pierderea sau folosirea fara drept a
instrumentului de plata.
Clientul va suporta orice pierdere curenta sau viitoare cauzata Bancii prin transmiterea de documente false, nevalabile legal,
traduse incorect etc.
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7. DURATA SI INCETAREA RELATIILOR CONTRACTUALE
Prezentul Contract este incheiat pe durata nedeterminata. Relatia contractuala dintre Banca si Client poate inceta prin acordul
de vointa dintre Banca si Client, din initiativa Bancii sau a Clientului. In aceasta situatie, Banca va inchide contul/conturile
Clientului. La momentul incetarii contractului de cont, soldul debitor al acestuia devine scadent, Clientul avand obligatia de a
plati Bancii intregul debit; de asemenea, Clientul va trebui sa instructeze Banca cu privire la transferul soldului creditor
(disponibil dupa achitarea tuturor obligatiilor fata de Banca).
7.1. Denuntarea relatiilor contractuale in mod unilateral de catre Client
Clientul are dreptul de a denunta prezentul Contract cu un preaviz de 15 zile.
7.2. Incetarea relatiilor contractuale in mod unilateral la initiativa Bancii
Banca are dreptul de a denunta prezentul Contract cu un preaviz de doua luni.
In conformitate cu dispozitiile art.1550 alin.(2) si art. 1552 din Legea nr.287/2009, republicata, privind Codul Civil, Banca
este indreptatita sa considere prezentul Contract ca fiind reziliat de plin drept si sa inchida orice cont al Clientului, fara
indeplinirea altor formalitati cu exceptia unei notificari scrise prealabile, transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare
de primire, la ultima adresa comunicata de Client Bancii, cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data inchiderii contului,
in cazul in care Clientul ajunge in una din urmatoarele situatii de neindeplinire a obligatiilor fata de Banca:
- Clientul a furnizat informatii/documente false la deschiderea contului;
- Clientul a utilizat documente despre a caror lipsa de autenticitate Banca a luat la cunostinta;
- Clientul se face vinovat de emiterea de cecuri fara acoperire;
- in cazul in care Clientul nu da curs cererii Bancii de a furniza Bancii garantii suplimentare sau de a majora
valoarea garantiilor oferite;
- Clientul are intarzieri in plata oricaror sume datorate Bancii;
- Clientul nu si-a indeplinit orice alte obligatii ce ii revin in relatia contractuala cu Banca sau a incalcat
legislatia in vigoare;
- in cazul disputelor judiciare/extrajudiciare intre Titular, Persoanele Autorizate ori succesorii Titularului;
- alte situatii prevazute de procedurile interne ale Bancii in aplicarea legislatiei in vigoare.
Banca poate decide in mod unilateral inchiderea conturilor numite “dormante” cu sold zero si care nu sunt atasate altor
produse bancare active, prin pastrarea conturilor active, masura ce nu presupune incheierea relatiilor de afaceri intre Banca si
Client.
Contul Clientului este declarat drept “dormant”, daca Clientul nu a ordonat nici o debitare de la ultima operatiune in cont
intr-o perioada mentionata in mod expres in termenii si conditiile de cont.
Inchiderea acestor conturi se va efectua fara o notificare prealabila transmisa Clientului.
Contul „dormant” poate fi reactivat numai prin operatiuni de debitare efectuate in orice unitate Bancpost. Banca nu are
obligatia de a anunta Clientul cu privire la trecerea contului in stare “dormant”.
Raportul juridic derivat din deschiderea contului poate inceta din initiativa Bancii in situatia in care Clientul a fost radiat din
evidentele Oficiului Registrului Comertului ca urmare a dizolvarii societatii. In aceasta situatie, Banca poate decide
inchiderea contului fara notificare transmisa Clientului.
7.3. Termenul de prescriptie
7.3.1. In toate cazurile de inchidere a conturilor curente ale Clientului, termenul inlauntrul caruia Clientul poate solicita
Bancii restituirea sumelor reprezentand soldul creditor al respectivelor conturi la data inchiderii acestora este de 5 ani de la
data inchiderii contului. In situatia in care contul curent a fost inchis din initiativa Bancii, termenul de prescriptie se
calculeaza de la data la care Titularul a fost notificat in acest sens de catre Banca.
Pe perioada celor 5 ani sumele respective se vor pastra de catre Banca la dispozitia Clientului, in conturi speciale de evidenta,
nepurtatoare de dobanda.
7.4. Nulitate partiala
7.4.1. In cazul in care orice prevedere/clauza a prezentelor Conditii Generale de Afaceri devine nelegala sau nevalabila,
caracterul legal, valabil si executabil al celorlalte prevederi/clauze contractuale nu va fi afectat de aceasta.
7.5. Legea aplicabila. Litigii
7.5.1. Prezentul contract este guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana.
7.5.2. Partile vor incerca solutionarea oricarui litigiu decurgand din prezentul contract pe cale amiabila. Disputele care nu pot
fi solutionate amiabil vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente din Romania.
8. ALTE DISPOZITII
8.1. Confidentialitate. Protectia datelor cu caracter personal
Banca si Clientul se obliga sa respecte confidentialitatea si secretul operatiunilor bancare in stricta conformitate cu
dispozitiile legale, cu exceptia cazurilor prevazute de lege si a celor in care Clientul si-a dat acordul expres pentru dezvaluirea
informatiilor.
8.1.1. Banca va pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal ale reprezentantilor Clientului, imputernicitilor pe cont,
delegatii, ale Persoanelor Fizice Autorizate in conditiile legii, nu va dezvalui, publica sau divulga prin orice alt mod
informatii privind datele personale ale acestora. Clauza confidentialitatii datelor cu caracter personal nu se va aplica in
situatiile expres prevazute de lege.
Clientul a obtinut, in vederea transferarii catre Banca pentru desfasurararea relatiilor contractuale cu aceasta (inclusiv pentru
marketing, transmiterea in tara si in strainatate catre Grupul Eurobank si subsidiarele specializate din cadrul Grupului si/sau
catre furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau parteneri contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scop de
marketing) consimtamantul persoanelor ale caror date personale le furnizeaza.
8.1.2. Prin prezenta reprezentantii Clientului, imputernicitii pe cont, utilizatorii si Persoanele Fizice Autorizate (denumiti
impreuna, in cele ce urmeaza “Persoana vizata”) isi exprima in mod expres si neechivoc consimtamantul ca S.C. Bancpost
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S.A., inregistrata in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si
nr.1826 in scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii, sa
prelucreze datele lor cu caracter personal avand functie de identificare (informatii legate de numele si prenumele Clientului,
numele anterior, codul numeric personal, cetatenia, domiciliul, sexul, data si locul nasterii, numarul de telefon, profesia,
numele/denumirea angajatorului, data angajarii), informatii legate de activitatea frauduloasa in raport cu S.C. Bancpost S.A.
si informatii legate de activitatea infractionala comisa in tara si/sau in strainatate si datele legate de operatiunile solicitate de
Client si efectuate de Banca in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, cu modificarile ulterioare, privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
8.1.3. In conditiile prevederilor legii romane si reglementarilor in vigoare in Uniunea Europeana, Persoana vizata este de
acord ca datele inregistrate pe numele sau declarate in documentatia de deschidere de cont:
- sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A. in scopul desfasurarii activitatilor bancare, inclusiv pentru efectuarea de
analize financiare;
- sa fie transmise in tara si in strainatate catre Grupul Eurobank si subsidiarele specializate din cadrul Grupului sau catre
furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau parteneri contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scopul
furnizarii de servicii in legatura cu urmarirea contractelor, distribuirea de produse bancare, recuperarea creantelor sau in
orice alte scopuri justificate de activitatea desfasurata de Banca, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii
sai contractuali, de Grupul Eurobank si/sau subsidiarele specializate din cadrul Grupului;
- sa fie transmise la si prelucrate de autoritatile competente nationale si internationale, in scopul exercitarii atributiilor
expres prevazute de lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.
8.1.4. Persoana vizata ia la cunostinta faptul ca isi poate exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si
completarile ulterioare, in mod special urmatoarele drepturi:
(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la S.C. Bancpost S.A., la cererea sa si in mod gratuit pentru o solicitare pe
an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Banca. In cazul datelor cu caracter personal
prelucrate de S.C. Bancpost S.A. Persoana vizata isi poate exercita acest drept in urmatoarele conditii: adreseaza o cerere
Bancii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care va mentiona adresa sa de domiciliu. Cererii ii va atasa o copie,
lizibila, dupa actul sau de identitate.
(ii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cererea sa si in mod gratuit, dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea,
stergerea sau transformarea in date anonime a datelor sale, a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001 in special a
datelor incomplete, inexacte. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A., Persoana vizata isi
poate exercita acest drept in urmatoarele conditii: va adresa o cerere Bancii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in
care va mentiona datele asupra carora solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie.
Cererii ii va atasa o copie, lizibila, dupa actul sau de identitate.
(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa
particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari in scop de marketing direct in numele S.C. Bancpost S.A.
sau al unui tert, pentru viitor, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop cu exceptia cazurilor in care exista
dispozitii legale contrare. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A., Persoana vizata isi
poate exercita acest drept fata de Banca in urmatoarele conditii: va inainta o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si
semnata, in care va mentiona datele asupra carora isi exercita, justificat, dreptul de opozitie si motivul intemeiat si legitim
legat de situatia sa particulara. Cererii ii va atasa o copie, lizibila, dupa actul sau de identitate.
8.2. Dispozitii tranzitorii
8.2.1. Prezentele Conditii Generale de Afaceri inlocuiesc Conditiile Generale de Afaceri anterioare ale Bancii.
9. COMUNICARI ALE BANCII
Comunicarile, notificarile se vor efectua in functie de specificul fiecarui serviciu, in conformitate cu contractul specific, prin
informarea pe suport hartie la ghiseul unitatilor Bancii, prin scrisoare, prin aplicatia de tip Internet Banking sau prin alte
modalitati alese de Banca in interesul Clientului care sa poata asigura o informare rapida si eficienta a acestuia cu respectarea
termenelor legale.
In cazul serviciilor de plata, Banca pune la dispozitia Clientului, un document/extras din care rezulta referinta tranzactiei,
valoarea operatiunii, informatii privind beneficiarul/ordonatorul platii, data valutei si dupa caz, comisionul aferent si cursul
de schimb.
Confirmarea efectuarii tranzactiei se realizeaza prin punerea la dispozitia Clientului a extrasului de cont.
Clientul are dreptul de a primi gratuit, o data pe luna, informatiile privind operatiunile efectuate.
Informatiile suplimentare solicitate de Client se taxeaza in conformitate cu brosura “Taxe, comisioane si dobanzi standard
practicate de Bancpost”.
Autoritatea de Supraveghere a Bancii este Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.), cu sediul central in Strada. Lipscani nr. 25,
sector 3, Bucuresti.
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Clientul,
prin reprezentant _____________________________________________________________________________,
prin semnarea prezentelor Conditii Generale de Afaceri versiunea August 2012, confirma ca:



a primit, citit, inteles si acceptat prevederile prezentelor Conditii Generale de Afaceri si brosura “Taxe, comisioane
si dobanzi standard practicate de Bancpost”, sectiunea specifica produsului/serviciului contractat, daca aceste
taxe, comisioane si dobanzi nu sunt incluse in contractele specifice acestui produs/serviciu;
Clientul, prin reprezentant, declara ca accept sa primesc prin orice mijloace de comunicare (de ex.: posta, fax,
telefon, e-mail, sms), comunicari si informatii comerciale, de marketing si publicitate privind produsele si serviciile
Bancii /Grupului Eurobank:
Da  Nu 



declar ca accept ca datele inregistrate pe numele meu sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A. in scop de
marketing:
Da  Nu 



declar ca accept ca datele inregistrate pe numele meu sa fie transmise in tara si in strainatate catre Grupul Eurobank
si subsidiarele specializate din cadrul Grupului, sau catre furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau parteneri
contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scop de marketing:
Da  Nu 

Semnatura si stampila Client,

Semnaturi autorizate Banca,

Data ____________________
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Clientul,
prin reprezentant _____________________________________________________________________________,
prin semnarea prezentelor Conditii Generale de Afaceri versiunea August 2012, confirma ca:



a primit, citit, inteles si acceptat prevederile prezentelor Conditii Generale de Afaceri si brosura “Taxe, comisioane
si dobanzi standard practicate de Bancpost”, sectiunea specifica produsului/serviciului contractat, daca aceste
taxe, comisioane si dobanzi nu sunt incluse in contractele specifice acestui produs/serviciu;
Clientul, prin reprezentant, declara ca accept sa primesc prin orice mijloace de comunicare (de ex.: posta, fax,
telefon, e-mail, sms), comunicari si informatii comerciale, de marketing si publicitate privind produsele si serviciile
Bancii /Grupului Eurobank:
Da  Nu 



declar ca accept ca datele inregistrate pe numele meu sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A. in scop de
marketing:
Da  Nu 



declar ca accept ca datele inregistrate pe numele meu sa fie transmise in tara si in strainatate catre Grupul Eurobank
si subsidiarele specializate din cadrul Grupului, sau catre furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau parteneri
contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scop de marketing:
Da  Nu 

Semnatura si stampila Client,

Semnaturi autorizate Banca,

Data ____________________
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