CERERE DE ACTIVARE A SERVICIULUI ONLINE BANKING
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ ONLINE BANKING
Subdiviziunea Băncii, la care s-a depus cererea

Сompletaţi citeţ cu litere de tipar cu grafie latină şi/sau cu cifre
* Bifaţi câîmpul necesar

Eu,

Numele

Prenumele

titularul actului de identitate,

valabil până la

la data
de

numărul de
identitate

Nr.
№

seria

eliberat de

oraşul/raionul,
satul

strada,
număr, apt.

data naşterii

Informaţia de contact

Domiciliat/
reşedinţa

locul naşterii

Telefon:

mobil

sunt de accord să primesc parola prin

Rezident
domiciliu

SMS

serviciu

Da

Nu

e-mail

email

* ROG SA ACORDAŢI PE NUMELE MEU UN PROFIL ÎN SISTEMUL ONLINE BANKING:
CU LOGIN (nu mai puţin de 6 caractere)

sunt de acord să fie percepute comisioanele
din contul de card cu Nr.
conform Tarifelor din Planul Tarifar
Tipul autorizaţiei
TAN coduri
Cardul Nr.

Tirajul Nr.

SMS
Mobile signature
Nr. telefon pentru autorizarea plăţilor

Cuvîntul-parolă (nu mai puţin de 5 caractere, max 12), pentru
identificarea prin telefon/e-mail

Prin semnarea prezentei cereri, confirm că am luat cunoştinţă, înţeleg şi sunt totalmente de acord cu Ghidul utilizătorului Online banking,
Condițiile 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.
Totodată, confirm că datele indicate mai sus sunt corecte şi îmi exprim consimţămîntul ca datele mele personale să fie prelucrate de către B.C.
„ENERGBANK” S.A. Sunt informat că datele cu caracter personal din actele de identitate şi actele juridice vor fi prelucrate în scopul deservirii contului
curent, efectuării operaţiunilor, subscrierii la serviciile şi produsele prestate de către B.C. „ENERGBANK” S.A., precum şi în scopurile prevăzute de
legislaţia în vigoare.
Declar că, am fost informat privind existenţa următoarelor drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul de intervenţie asupra
datelor cu caracter personal; dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor cu caracter personal; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de
acces la justiţie. Vă informez că am luat cunoştinţă cu prevederile art. 12 alin. (1) a Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter
personal. Prezentul consimţămînt este valabil pe perioada subscrierii la serviciile prestate de către B.C. „ENERGBANK” S.A. în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi actele juridice semnate între Bancă şi client.
Semnătura solicitantului

Data depunerii cererii________________

Specimenul semnăturii
MENŢIUNILE BĂNCII L.S.
Cererea de conectare la Sistemul de deservire la distanţă
Online Banking este acceptată
______________________________________________________
Numele, prenumele lucrătorului băncii, care a procesat cererea

Banca Comercială „Energbank” S.A.

_________________
Data

