Anexa 2. Cerere emitere card secundar

CERERE
privind emiterea cardului de plată suplimentar

Visa Classic



Visa Gold



Visa Rewards MasterCard 

Modul emiterii: Urgent  Obişnuit 
1. DATE PERSONALE ALE DEŢINĂTORULUI PRINCIPAL (deţinătorul de cont)
Numele de familie : _____________________________________________
Prenumele: ______________________________________________
Numărul contului de card: ____________________________________
Numărul cardului: ________________________________________
Viza de reşedinţă:
str._____________________ BL.___ AP.____ Localitatea ____________
Ţara: _____________________

Act de identitate: - buletin de identitate  - paşaport
Seria, numărul:___________________________________
Cod fiscal: _____________________________
Data elibirării: __ _________ ____ elibirat de: __________
Valabil pînă la: __ _________ _____
Telefon domiciliu: _________________
Telefon mobil:
_________________
e-mail: _________________________________

Tipul relaţiei cu deţinătorul de cont: _______________________________________________
Limita de retragere stabilită pentru deţinătorul desemnat:
În limita soldului disponibil în RM, 10000 euro/lunar sau echivalent în străinătate
Restricţionat suma lunar în valoare de:
Datele de stare serviciu:
Locul de muncă
Место работы

Denumirea întreprinderii: _________________________________________________________
___________________________
___________________________________
Functia:
Telefon:

Prin prezenta solicit eliberarea unui card de debit suplimentar pentru persoana desemnată conform opţiunii mele din această cerere şi îi
permit deţinătorului desemnat să dispună de mijloacele băneşti din contul curent prin utilizarea cardului suplimentar în limita prevăzută în prezenta
cerere. Sunt de acord să furnizaţi Deţinătorului Desemnat informaţii privind contul meu pentru operaţiuni cu carduri şi îmi asum toate riscurile şi
responsabilităţile în urma folosirii cardului. Declar pe propria raspundere ca datele prezentate în cerere sunt corecte şi complete şi Banca este abilitată
să efectueze orice verificări pe care le consideră necesare în legătură cu datele din acest formular.
Sunt de acord ca Banca să refuze aprobarea prezentei cereri fără justificarea motivului refuzului respectiv. Toate costurile aferente
consultării acestor baze de date, precum şi orice speze, comisioane şi taxe aferente, inclusiv taxele poştale sunt şi rămîn în sarcina subsemnatului,
banca avînd mandat de debitare automată a oricarui cont al subsemnatului. De asemenea împuternicesc banca să furnizeze aceste informaţii
autorităţilor abilitate de lege, la cererea acestora, în condiţiile legii.
Regulile de utilizare a cardurilor le-am adus la cunostinţă Deţinatorului Desemnat şi sunt de acord cu condiţiile de emitere şi utilizare pentru
cardurile suplimentare.

Semnătura deţinătorului principal
Data completării
2. DATE PERSONALE ALE DEŢINĂTORULUI DESEMNAT
Numele de familie : _____________________________________________
Prenumele: ______________________________________________
Numărul contului de card: ____________________________________
Numărul cardului: ________________________________________
Viza de reşedinţă:
str._____________________ BL.___ AP.____ Localitatea ____________
Ţara: _____________________

Act de identitate: - buletin de identitate  - paşaport
Seria, numărul:___________________________________
Cod fiscal: _____________________________
Data elibirării: __ _________ ____ elibirat de: __________
Valabil pînă la: __ _________ _____
Telefon domiciliu: _________________
Telefon mobil:
_________________
e-mail: _________________________________

Semnătura deţinătorului desemnat (pentru care se emite cardul suplimentar):

Data

Prin prezenta îmi dau, expres şi necondiţionat, consimţămîntul B.C. "Energbank" S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate
cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011. Cu suficient timp înainte de a deschide contul mi-au fost puse
la dispoziţie pe suport durabil, 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,
Tarifele şi comisioane aplicate la deservirea cardurilor de plată în B.C. „Energbank” S.A.
Mă declar întru totul de acord cu prevederile acestora, fapt pe care il confirm prin semnarea Cererii privind emiterea cardului suplimentar.

3. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCĂ
Cerere primita:
Cerere prelucrată:

Nume
Nume

Numărul contului de plată:
Numărul cardului principal:
Numărul cardului suplimentar:

Semnătura
Semnătura

Data
Data

LŞ.

