
1 ECRANUL 
“MAI MULTE”
Pentru a ajunge in ecranul de “Mai multe - profilul 
utilizatorului” trebuie sa dai click, in antetul paginii, pe 
imaginea incarcata de tine (este ultimul element). 

Daca nu ti-ai incarcat pana in prezent o poza, elementul 
va arata astfel:

MAI MULTE - PROFILUL UTILIZATORULUI

2 DATE 
PERSONALE
In sectiunea “Date personale” poti verifica 
corectitudinea informatiilor care se regasesc la BRD, 
dar poti si edita orice informatie prezenta. De 
asemenea, iti poti incarca instant o poza de profil 
sau o poti schimba pe cea actuala apasand pe icon-ul 
de editare cu fundal rosu.

3 TERMENI SI 
CONDITII
In acest ecran poti reciti termenii si conditiile pe care i-ai 
acceptat cand ai efectuat pasii de inregistrare in aplicatia 
YOU. De asemenea, poti descarca “Termenii si conditiile” 
in format PDF apasand butonul “Descarca”. 

5 CONDITII GENERALE 
BANCARE
In acest ecran poti reciti Conditiile Generale Bancare unde 
te poti documenta mai rapid despre conditiile bancare. 
De asemenea, poti descarca “Conditiile Generale Bancare” 
in format PDF apasand butonul “Descarca”. 

4 GDPR
In aceasta sectiune poti vizualiza, verifica si 
modifica consimtamantul GDPR pe care il ai in 
relatie cu Banca.

Descarca

7 DIRECTIVA DE 
PLATI 2
La click pe “Acord PSD2” iti apar consimtamintele. Cele 
pentru care ti-a oferit acceptul in aplicatia mobila au 
statusul “Activ” scris cu verde, iar cele pentru care trebuie 
sa iti oferi consimtamantul au statusul “In asteptare” scris 
cu portocaliu - ai la dispozitie 30 de minute pentru 
acceptarea consimtamantului, altfel se va anula si va 
trebui reluat procesul.

In aplicatia Web  ai posibilitatea doar de stergere 
consimtamant apasand iconul “cos de gunoi”. Inainte 
de finalizarea stergerii iti va fi afisat un pop-up de 
confirmare a acestei actiuni. 

6 TARIFE SI 
COMISIOANE
In acest ecran poti consulta oricand Ghidul de tarife si 
Comisioane pentru Persoane Fizice. Totodata, poti 
descarca ghidul in format PDF apasand pe butonul 
“Descarca”. 
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