Anexa 1a. Cerere deschidere cont şi emitere card de plată

CERERE DE EMITERE A CARDULUI DE PLATĂ PRINCIPAL
ŞI CONECTARE LA SERVICIUL ONLINE-BANKING
1. Informaţia despre client:
Nume / prenume
Telefon fix

Cod fiscal (IDNP)

Telefon mobil

Domiciliu (viza de reşedinţă)

Telefon serviciu

E-mail

2. Prin prezenta, solicit deschiderea pe numele meu a contului de plată cu card şi emiterea cardului de plată
principal:
Valuta contului
MDL
USD

Tip card de plată: VISA
EUR

Classic
Instant

Rewards
Plus

Cuvântul parolă (nu mai putin de 6 caractere)

Tip card: Mastercard
Rewards
Premium

Gold

Regim

Standard

Urgent

Denumirea angajatorului (în cazul emiterii cardului în cadrul proiectului salarial)

3. Prin prezenta, solicit acordarea pe numele meu a accesului la serviciul Online-Banking:
Tipul autorizării tranzacţiilor
TAN coduri
SMS coduri

LOGIN (nu mai putin de 6 caractere)
Număr telefon (pentru autorizarea tranzactillor)

Tip pachet
MINIM

Semnătura mobilă

OPTIM

Prin prezenta cerere:
1. Sunt de acord că primirea spre examinare a prezentei Cereri nu duce la apariţia obligaţiei Băncii de a emite cardul de plată şi Banca îşi
rezervă dreptul de a refuza emiterea cardului fără a fi obligată să-mi explice cauza refuzului;
2. Îmi dau acordul expres şi necondiţionat privind prelucrarea datelor cu caracter personal, puse la dispoziţia Băncii în momentul deschiderii
conturilor curente, în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;
3. Banca îşi rezervă dreptul a utiliza informaţia furnizată în prezenta cerere pentru a-mi expedia mesaje şi informaţii promoţionale;
4. Sunt de acord să fiu conectat(ă) la serviciul SMS-Informare, conform tarifelor aplicate la deservirea persoanelor fizice;
5. Sunt de acord să fiu conectat(ă) la serviciul Online banking, conform tarifelor aplicate la deservirea persoanelor fizice;
6. Sunt de acord să fie percepute comisioanele lunare pentru serviciile SMS informare şi Online banking din contul de plăţi cu cardul;
7. Confirm, că mi-au fost puse la dispoziţie pe suport durabil cu suficient timp înainte de a deschide contul (în conformitate cu prevederile Legii
cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr.114 din 18.05.2012), următoarele informaţii:
 «Regulile de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operaţiuni cu carduri a persoanei fizice», în continuare Regulile de utilizare;
 «Tarifele şi comisioane aplicate la deservirea cardurilor de plată în B.C. „Energbank” S.A., în continuare Tarife şi comisioane;
8. Prin semnarea prezentei Cereri, confirm că am luat cunoştinţă, înţeleg şi sînt totalmente de acord cu Regulile de utilizare şi Tarifele Băncii,
îndrumările informativ-consultative corespunzătoare ale Băncii, inclusiv cele ce ţin de riscurile acţiunilor frauduloase cu cardurile de plată şi
măsurile de prevenire a acestora, şi mă oblig să le respect.
9. Prin semnarea prezentei Cereri, confirm că am luat cunoştinţă, înţeleg şi sunt totalmente de acord cu Ghidul utilizătorului Online banking,
Condiţiile de utilizare a Sistemului de deservire bancară la distanţă şi Tarifele Băncii, îndrumările informativ-consultative corespunzătoare
ale Băncii, inclusiv cele ce ţin de riscurile acţiunilor frauduloase cu sistemele de deservire bancară la distanţă şi măsurile de prevenire a
acestora, şi mă oblig să le respect.
10. Banca va închide contul de plată cu card peste şase luni de la momentul expirării cardului de plată, în cazul în care soldul contului este 0, şi
peste un an calendaristic din momentul expirării cardului, în cazul în care soldul contului nu depaşeşte 100 MDL / 10 EUR / 10 USD;
11. Împuternicesc Banca cu dreptul de a accepta în contul meu depuneri de numerar de către terţe persoane în sumă ce nu depăşeşte 1.000
EUR (sau echivalentul lor) pe cont în valută străină şi / sau 15.000 mii lei (sau echivalentul lor) pe cont în valută naţională;
12. Împuternicesc Banca de a deconta din oricare alt cont curent, deschis pe numele meu la Bancă, sumele datorate acesteia în urma acordării
overdraft-ului tehnic în contul de plată cu card, la care va fi emis cardul solicitat, sau alte obligaţiuni în faţa Băncii, în cazurile în care eu nu
voi asigura de sine stătător existenţa în contul de plată cu card a sumei suficiente în termenul prevăzut de Regulile de utilizare.
13. În cazul emiterii cardului în cadrul proiectului salarial, împuternicesc Banca de a comunica numărul contului de plată cu card angajatorului
meu.
14. Prin semnarea prezentei Cereri în 2 exemplare, îmi exprim acordul de voinţă pentru stabilirea raporturilor juridice între mine în calitate de
Deţinător de card şi B.C. „ENERGABNK” S.A.
15. Consimt că prin semnarea prezentei Cereri, aceasta împreună cu Regulie de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operaţiuni cu
carduri a persoanei fizice şi Tarifele vor reprezenta Contractului încheiat între mine, în calitate de Deţinător şi Bancă. În cazurile,
neprevăzute în prezenta Cerere, se aplică legislaţia Republicii Moldova din domeniu.
Refuz conectarea la serviciul SMS-Informare (punctul nr.4)
Refuz conectarea la serviciul Online Banking (punctul nr.5)
Vă rugăm să semnaţi prezenta cerere, doar după ce aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord cu Regulile de utilizare & Tarifele şi
comisioanele din B.C. „ENERGBANK” S.A.

Data depunerii cererii: ________ / _______/ _____________

Semnătura solicitantului __________________________

MENŢIUNILE BĂNCII

L.Ş
.

Cererea şi documentele au fost
primite şi verificate:

Permit deschiderea contului de plată
cu card şi emiterea cardului de plată:

_________________________

___________________________

numele / prenumele angajatului

_________________________
semnătura

numele / prenumele conducătorului

Data: ________/________/ ______________
2259 ________________________________
Numărul contului de plată cu card

____________________________________
___________________________
semnătura

IBAN

