
 
A. GENERALITATI 
 
1. BRD - Groupe Société Générale se identifică cu 
următoarele elemente : 

- adresa: B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1,  
Bucureşti, România.  

- Tel: +4021.301.61.00; 
-  Fax: + 4021.301.66.36;  http://www.brd.ro 
- CIF 361579, număr de înregistrare în Registrul 

Comerţului J 40/608/1991,  
- înregistrată la Registrul Instituţiilor de Credit cu 

numărul  
- RB-PJR-40-007/18.02.1999 
- Codul de înregistrare în scopuri de TVA: RO 

361579 
- Prelucrare înscrisă în registrul de evidenţă a 

prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 
1788 

- Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în 
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008. 
 

2. BRD-Groupe Société Générale S.A. (denumita, în 
Continuare, “Banca”)  oferă Persoanelor Fizice (denumite 
în continuare Solicitant/ Utilizator) 
Carduri Prepaid Nereincarcabile. Acestea pot fi utilizate 
pentru tranzacţii comerciale, inclusiv plata diferitelor servicii 
şi utilităţi, numai pe teritoriul României. 
3. La cererea Solicitantului, prin completarea formularelor 
standard ale Băncii şi după aprobarea cererii de către 
Banca, aceasta  eliberează pe loc Pachetul Prepaid, 
continand Cardul Prepaid Nereincarcabil şi PIN-ul aferent. 
  
B. CONDIŢII DE UTILIZARE A CARDURILOR 
 
1. Definirea termenilor utilizaţi 
a.  Acceptant: reprezintă orice: 
- Entitate (instituţie publică sau persoana, indiferent de 
forma juridică de organizare, autorizată potrivit legii să 
desfăşoare activităţi economice) care a încheiat un 
contract de acceptare carduri cu o bancă comercială, sau 
- Unitate a unei bănci comerciale sau automat bancar care 
permite realizarea de operaţiuni cu Cardul. 
b. Autorizare Operatiune de plata: procedura prin care 
este exprimat consimtamantul Utilizatorului pentru 
executarea Operatiunii de plata.  
Consimtamantul poate fi exprimat prin semnarea chitantei 
POS sau/si utilizarea codului PIN 
In absenta consimtamantului exprimat in modalitatile 
prevazute mai sus, Operatiunea de plata este considerata 
ca fiind neautorizata. 
c. Banca: BRD - Groupe Société Générale, iar orice 
referire făcută la Banca în cuprinsul Contractului va fi 
înţeleasă ca incluzând şi oricare dintre unităţile sale 
teritoriale (birou mobil, punct de lucru, reprezentanţă, 
agenţie, sucursală). 
d. Card Prepaid Nereincarcabil /Card: instrument de 
plată electronică, prin intermediul căruia Utilizatorul  
dispune de  

disponibilităţile băneşti incarcate pe Card. Cardul Prepaid 
Nereincarcabil este nenominal, nu poate fi reincarcat, nu 
este embosat si nu este atasat unui cont curent nominativ. 
e. Contract: documentul “Conditii emitere si functionare 
Card Prepaid Nereincarcabil” impreuna cu “Cererea 
Emitere Card Prepaid” si Lista de comisioane in lei si 
valuta pentru Cardul Prepaid formeaza Contractul pentru 
emitere si functionare Card Prepaid Nereincarcabil. 
f. Curs de schimb aferent operatiunilor cu carduri 
Prepaid: rata de schimb aplicata operatiunilor cu Cardul 
Prepaid  atunci  cand  valuta cardului este diferita de valuta 
tranzactiei sau de valuta de decontarea a organizatiilor de 
carduri, daca este cazul. Detalii privind modalitatea de 
calcul si Cursul de schimb aplicat operatiunilor efectuate 
prin intermediul Cardului Prepaid sunt disponibile pe 
www.brd.ro. 
g. Limite de utilizare card: limite stabilite de Banca pentru 
securitatea operatiunilor si protectia  Utilizatorului si care 
se refera atat la numarul, tipul cat si la valoarea 
Operatiunilor care pot fi efectuate cu Cardul Prepaid intr-o 
anumita perioada. 
h. Moneda electronica: valoarea monetara stocata 
electronic, inclusiv magnetic, reprezentand creanta asupra 
Bancii, emisa la primirea fondurilor in scopul efectuarii de 
operatiuni de plata si care este acceptata la plata. 
i. Operatiune de plata: actiune initiata de Utilizator cu 
scopul de a efectua o plata sau de a retrage fonduri, 
indiferent de orice obligatii subsecvente intre Utilizator si 
beneficiarul platii 
j. Organizatia de carduri: organizatie internationala 
(MasterCard) care reglementeaza termenele si conditiile 
de utilizare a Cardurilor Prepaid emise sub sigla proprie. 
k. Pachet Prepaid: Pachet continand Cardul Prepaid si 
codul PIN. 
l. PIN: este un cod personal de identificare furnizat de 
Banca pentru a fi utilizat la realizarea operaţiunilor cu 
Cardul Prepaid la Terminale de plată electronice şi 
automate bancare. Acest cod este necesar la autorizarea 
operatiunii dispuse de  Utilizator. Codul PIN reprezinta un 
element de securitate, are caracter strict personal si 
confidenţial si nu trebuie dezvăluit 
sub nici o formă, indiferent de context. 
m. Solicitant: persoană fizică, detinatoare sau nu a unui 
cont bancar, care solicita Bancii emiterea unui Card 
Prepaid. 
n. Terminale: reprezinta dispozitive electronice sau 
mecanice ce permit Utilizatorului de card efectuarea de 
Operatiuni de plata precum si alte tipuri de operatiuni, cum 
ar fi: plata utilitati, interogare sold etc. 
o. Utilizator: Solicitantul sau Beneficiarul real (o alta 
persoana care a primit Cardul Prepaid de la Solicitant). 
 
2. Emiterea Cardurilor Prepaid si a codurilor PIN 
2.1. Banca va emite si va inmana Solicitantului Pachetul 
Prepaid in momentul solicitarii de catre  acesta.   
2.2. Pentru a spori gradul de securitate, cardul se va emite 
inactiv Solicitantului. Cardul se va activa automat la prima 
operaţiune confirmată cu cod PIN. In situatia in care 
Utilizatorul intampina dificultati in activarea Cardului 
Prepaid, acesta poate apela in orice moment serviciul 
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VOCALIS: 021 302 61 61 (număr cu tarif normal în reţeaua 
Romtelecom), 0800 803 803 (număr TelVerde gratuit în 
reţeaua Romtelecom) sau *BANCA (*22622) (tarifat ca 
apel în reţea, de pe orice număr Orange sau Vodafone).  
2.3 Cardul se poate activa oricand pe perioada sa de 
valabilitate. 
2.4. Cardul este proprietatea Băncii. Banca poate solicita 
returnarea acestuia sau poate împuternici o terţă parte să îl 
reţină în numele ei. 
2.5 Banca nu bonifica cu dobanda sumele existente pe 
Cardul Prepaid Nereincarcabil. 
2.6 Utilizatorul are obligatia sa anunte Banca în cazul 
intervenirii oricărei modificări ale informaţiilor furnizate 
Bancii (ex. referitor la date de identificare etc) şi să 
înlocuiască în mod corespunzător actele si datele 
prezentate iniţial, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
modificării respective. Până la data primirii de către Bancă 
a acestor modificări din partea Utilizatorului, Banca este 
îndreptăţită să considere informaţiile şi datele de 
identificare aflate în posesia sa ca fiind valide. Banca nu 
poate fi făcută răspunzătoare pentru eventualele prejudicii 
cauzate ca urmare a necomunicării în timp util şi în condiţii 
de siguranţă a modificărilor/ completărilor apărute sau în 
cazul în care acestea au fost comunicate Băncii de către 
Utilizator fără a fi urmate de înscrisuri doveditoare, daca 
acestea sunt solicitate de catre Banca. 
 
3. Notificari in cazul folosirii fara drept sau alta 
utilizare neautorizata a Cardului si a PIN-ului. 
3.1. Utilizatorul trebuie să asigure păstrarea în bune 
condiţii a cardului si a PIN-ului, astfel încât acestea să nu 
fie pierdute, furate, deteriorate sau să intre în posesia 
oricarei alte persoane. 
3.2. Utilizatorul poate să permită aflarea de catre alte 
persoane a numărului Cardului numai in urmatoarele 
situatii: 
a) pentru realizarea unei operaţiuni de cumpărare/eliberare 
de numerar; 
b) pentru raportarea pierderii sau furtului Cardului sau la 
cererea Băncii. 
3.3. Utilizatorul are următoarele obligaţii în ceea ce priveşte 
utilizarea PIN-ului, sub sanctiunea suportarii integrale a 
prejudiciului : 
a) la primirea Pachetului Prepaid sigilat în care se află si 
PIN-ul, trebuie să memoreze PIN-ul şi să distrugă folia 
transparenta pe care este imprimat PIN-ul; 
b) trebuie să înştiinţeze imediat Banca dacă Pachetul 
Prepaid continand si PIN-ul nu a fost primit sigilat; 
c) să nu înscrie PIN-ul pe card sau pe alte obiecte păstrate 
împreună cu cardul; 
d) să utilizeze PIN-ul astfel încât acesta să nu fie văzut de 
alte persoane; 
e) să nu comunice PIN-ul său altei persoane (inclusiv 
personalului băncii, poliţiei sau altor autorităţi); 
f) In cazul în care PIN-ul a ajuns la cunoştinţa unei alte 
persoane trebuie să notifice/anunţe Banca şi să solicite 
blocarea Cardului deţinut. 
3.4. Obligatiile cu privire la pastrarea PIN-ului mentionate 
mai sus se aplica si cu privire la Numarul Cardului si data 
de expirare a acestuia. 

3.5. In cazul in care Utilizatorul nu isi mai aminteste PIN-ul, 
trebuie sa notifice/anunte Banca si sa solicite regenerarea 
PIN-ului (pentru care va plati un comision conform  Lista de 
comisioane in lei si valuta pentru Cardul Prepaid). 
3.6. În cazul în care cardul este pierdut, furat, utilizat fara 
drept sau observa o utilizare neautorizata, Utilizatorul are 
obligatia  să notifice Banca, fara intarziere nejustificata, 
după cum urmează: 
a) Anunţarea telefonică a Bancii, la serviciul Vocalis al 
Băncii: 021 302 61 61 (număr cu tarif normal în reţeaua 
Romtelecom), 0800 803 803 (număr TelVerde gratuit în 
reţeaua Romtelecom) sau *BANCA (*22622) (tarifat ca 
apel în reţea, de pe orice număr Orange sau Vodafone); 
serviciul Vocalis  este disponibil 24 ore din 24, 7 zile din 7. 
b) Prezentarea la o unitate a Băncii pentru completarea 
formularelor specifice, cat mai curand posibil. 
3.7. In plus, pe langa obligatiile de sesizare a Bancii, in 
cazul furtului Cardului, Utilizatorul este obligat să sesizeze 
organele de urmărire penală în termen de cel mult 24 ore 
de la constatarea evenimentului.  
3.8. Banca va proceda la blocarea Cardului imediat după 
anunţarea telefonică a dispariţiei cardului sau după 
primirea Avizului privind pierderea sau furtul cardului, în 
cazul în care Utilizatorul nu a anunţat telefonic în prealabil 
Banca. 
3.9. Blocarea cardului devine efectiva dupa ce Banca a 
luat masurile adecvate de blocare iar Utilizatorului, care a 
anuntat telefonic cazul, i s-a confirmat ca respectivul card a 
fost efectiv blocat, conform solicitarii acestuia.  
3.10. Cardul pierdut/furat/ deteriorat nu poate fi inlocuit. 
Solicitantul sau beneficiarul real (daca acesta a fost 
declarat la achizitionarea cardului) are posibilitatea de a 
retrage suma ramasa neutilizata de la ghiseul bancii. Daca 
doreste un alt card, Utilizatorul va trebui sa solicite acest 
lucru la Banca, cu suportarea comisionului de emitere 
aferent, în conformitate cu Lista de comisioane in lei si 
valuta pentru Cardul Prepaid, disponibil în toate unităţile 
Băncii. 
3.11. În cazul în care Utilizatorul recuperează cardul 
pierdut sau furat după informarea telefonică a Băncii, este 
obligat să îl returneze imediat la orice unitate a Băncii. 
 
4. Utilizarea Cardului  
4.1. Cardul poate fi folosit de Utilizator începând cu data 
primirii Cardului şi până în ultima zi calendaristică a lunii 
înscrise pe card. 
4.2. Operaţiuni care pot fi realizate de Utilizatorii de Carduri 
Prepaid Nereincarcabile: 
a) plata bunurilor şi/sau serviciilor furnizate de Acceptanti, 
comercianţi sau prestatori de servicii, inclusiv de natura 
profesiunilor liberale care au afişata sigla organizatiei de 
carduri aferenta tipului de card emis de Banca;  
b) plata obligaţiilor către autorităţile administraţiei publice 
care au afişate siglele de acceptare ale Cardului; 
c) obţinerea de numerar de la ghişeele unităţilor bancare 
BRD   cu conditia ca eliberarea numerarului se va realiza 
numai Utilizatorului (solicitantul sau beneficiarul real - daca 
acesta a fost declarat la achizitionarea cardului) si va fi 
supusa unui comision. In cazul pierderii/furtului/deteriorarii/ 



expirarii cardului este  necesara prezentarea unui act de 
identitate; 
d) obţinerea de informaţii privind soldul Cardului de la 
bancomate, pe baza PIN-ului; 
e) obtinerea de la bancomate a listei ultimelor 10 operatiuni 
efectuate cu Cardul; 
f) schimbarea PIN-ului la bancomate; 
g) regenerare PIN la bancomate. 
4.3 ) Prin intermediul Cardului nu se pot efectua: 
a) retrageri de numerar de la bancomate, POS, ghiseul 
bancii; 
b) operatiuni pe internet. 
c) plati facturi 
4.4. Cardul Prepaid Nereincarcabil poate fi utilizat doar pe 
teritoriul naţional: 
a) cu condiţia respectării prevederilor Regulamentului 
Valutar emis de Banca Naţională a României;  
b) în limita disponibilităţilor incarcate pe Card. 
4.5. Cardul poate fi utilizat numai la Terminale electronice. 
4.6. Cardul Prepaid Nereincarcabil poate fi incarcat cu o 
suma initiala de minim 50 RON si maxim 1000 RON, fara 
posibilitatea de reincarcare. 
4.7. Limitele stabilite de Banca pentru utilizarea Cardului 
Prepaid Nereincarcabil sunt prevazute pe site-ul 
www.brd.ro.  
4.8. Din motive de securitate, pentru prevenirea utilizării 
frauduloase a Cardului, Banca poate urmări operaţiunile cu 
carduri efectuate de Utilizator. 
 
5.  Autorizarea si efectuarea Operatiunilor de 
plata  
5.1. O Operatiune de plata efectuata cu Cardul de catre 
Utilizator  trebuie sa fie in mod obligatoriu Autorizata de 
catre acesta. O operatiune este considerata autorizata prin 
exprimarea consimtamantului, dupa cum urmeaza: 
- Prin semnarea de catre Utilizator  a  chitanţei şi/sau 
introducerea PIN-ului la Terminalele de plată sau trecerea 
cardului printr-un Terminal  de plata tip POS.  
5.2. Introducerea eronată a PIN-ului de 3 ori consecutiv 
determină blocarea Cardului. Pentru deblocare Utilizatorul 
va trebui sa contacteze Banca (la orice unitate  a Bancii, la 
numărul înscris pe card sau la serviciul VOCALIS al 
Băncii). 
5.3. Aprobarea efectuării operatiunii cu Cardul determină 
blocarea imediată de către Bancă a sumei aferente in 
vederea decontarii acesteia si pentru a evita folosirea 
aceleiasi sume pentru efectuarea altor operatiuni.  
5.4. Data unei operatiuni efectuate cu Cardul este data la 
care se inregistreaza operatiunea la Terminale. 
5.5. Debitarea valorii operaţiunilor efectuate cu Cardul se 
face în momentul primirii raportului de decontare pentru 
aceste operaţiuni. 
5.6 Valoarea operatiunilor realizate cu Cardul de catre 
Utilizator sau a celor realizate in mod fraudulos in cazul 
pierderii sau furtului cardului, pana la notificarea/ anuntarea 
Bancii de catre Utilizator, se va debita automat de catre 
Banca. 
5.7. In cazul in care Utilizatorul urmeaza sa efectueze o 
operatiune ce implica schimb valutar, acesta poate 
consulta/calcula cursul de schimb valutar de la data 

efectuarii operatiunii, in baza cursului afisat pe site-ul  
bancii www.brd.ro si/sau pe site-urile organizatiilor 
internationale de carduri. 
5.8. Cursul de schimb existent la data autorizarii tranzactiei 
poate sa difere de cursul de schimb de la data decontarii 
tranzactiei. 
5.9. Pentru tranzactiile ce implica schimb valutar, 
organizatia de carduri efectueaza schimbul valutar intre 
moneda tranzactiei originale si moneda de decontare, la 
cursul valutar stabilit de aceasta la data transmiterii in 
decontare a tranzactiei. Debitarea valorii operaţiunii 
efectuate cu cardul se realizeaza prin schimb valutar intre 
valoarea tranzactiei in moneda de decontare si 
contravaloarea acesteia in moneda cardului, utilizand  
cursul de schimb valutar al Bancii. 
5.10. Modalitatea de calcul a cursului de schimb cat si 
cursul de schimb aplicat de Banca pentru operatiunile cu 
carduri sunt  disponibile pe www.brd.ro. 
5.11 Sumele provenind din diferentele de curs valutar vor fi 
decontate din suma de bani existenta pe Card. 
5.12. Banca nu are niciun fel de răspundere în legătură cu 
consecinţele care pot sa apara ca urmare a: 
- folosirii frauduloase sau abuzive a  PIN-ului;  
- nerespectarii modalitatilor de Autorizare a Operatiunilor 
de plata astfel cum au fost agreate  la punctul 5.1.  
5.13 În cazul unei erori, din partea Băncii, înregistrate pe 
Card, Utilizatorul autorizează în mod expres Banca să 
corecteze, din proprie iniţiativă, fără acordul prealabil al 
Utilizatorului, sumele înregistrate eronat. 
5.14 Banca poate pune la dispozitia Utilizatorului o Lista de 
operatiuni pentru operatiunile efectuate cu Cardul Prepaid 
Nereincarcabil 
5.15 Utilizatorul are obligatia să efectueze operaţiuni doar 
în limita disponibilului existent pe Card, ţinând cont inclusiv 
de valoarea comisioanelor şi spezelor aferente gestiunii 
Conturilor şi Operaţiunilor efectuate. 
5.16 Banca are dreptul sa refuze efectuarea operatiunilor 
dispuse de Utilizator in situatia in care nu este respectata 
politica Băncii de cunoaştere şi acceptare a clientelei. 
 
6. Refuzuri de plata 
6.1. Pentru operatiunile efectuate cu cardul Prepaid 
Nereincarcabil nu exista posibilitatea initierii unui Refuz de 
plata. 
 
7. Blocarea Cardului  
7.1. Blocarea Cardului reprezintă operaţiunea efectuată de 
Bancă prin care se stopează utilizarea unui Card, în 
condiţiile precizate in art. 7.2 si 7.3 de mai jos. 
7.2. Banca are dreptul să blocheze Cardul: 
a) din motive legate de securitatea Cardului; 
b) din motive legate de o suspiciune de utilizare 
neautorizata sau frauduloasa a Cardului; 
7.3. În cazul în care consideră necesar, Banca are dreptul 
să ia următoarele măsuri, urmand sa notifice Utilizatorul, in 
cel mai scurt timp posibil: 
a) să refuze autorizarea unei operaţiuni cu Cardul; 
b) să anuleze sau să blocheze  utilizarea Cardului; 
c) să anuleze sau să blocheze  utilizarea Cardului, din 
motive de securitate; 



d) să refuze emiterea unui nou Card   
7.4 In cazurile mentionate la art.7.2 Banca informeaza 
Utilizatorul cardului  (prin orice mijloace disponibile: telefon, 
fax, email, scrisoare etc) in legatura cu blocarea acestuia si 
cu motivele acestui blocaj, daca este posibil, inainte de 
blocare si, cel mai tarziu, imediat dupa blocarea Cardului, 
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. 
 
8. Rascumpararea valorii monetare a monedei 
electronice. 
8.1 Banca va rascumpara, la solicitarea Utilizatorului, in 
orice moment, gratuit si la valoarea nominala, valoarea 
monetara a  monedei electronice.  
8.2 In functie de optiunea Utilizatorului, rascumpararea 
poate fi partiala sau integrala.  
8.3 In situatia in care Utilizatorul solicita rascumpararea la 
data incetarii prezentului contract sau dupa incetarea 
acestuia, se va rascumpara intreaga valoare  monetara a 
monedei electronice .  
8.4 In situatia in care  pe parcursul derularii  contractului, 
Utilizatorul solicita rascumpararea intregii valori a monedei 
electronice , prezentul contract va inceta, fara plata vreunei 
taxe suplimentare de catre Utilizator.  
8.5 Utilizatorul va efectua solicitarea de rascumparare 
printr-o cerere scrisa adresata Bancii  . 
 
9. Raspundere 
9.1. In cazul operatiunilor cu Cardurile Prepaid  
Nereincarcabile raspunderea partilor opereaza conform 
urmatoarelor principii : 
9.1.1. Utilizatorul este pe deplin răspunzător pentru toate 
operaţiunile efectuate, până la momentul 
notificării/anunţării Băncii cu privire la pierdere, furt sau alta 
utilizare neautorizata a Cardului şi/sau PIN-ului, urmând să 
suporte eventualele pierderi financiare. 
9.1.2. Răspunderea Utilizatorului este integrală în cazul în 
care acesta a acţionat cu neglijenţă, cu rea-credinţă sau cu 
intenţie de fraudă. 
9.2. Banca nu este responsabila pentru prejudiciile de orice 
natura ce pot decurge din utilizarea neautorizata a unui 
card (pierdut/ furat/ utilizat fara drept) si nici in cazul in care 
Utilizatorul a actionat in mod fraudulos sau nu si-a 
respectat obligatiile contractuale referitoare la pastrarea in 
siguranta a Cardului si/sau a PIN-ului, cu intentie, din culpa 
sau neglijenta grava. 
9.3. Banca nu poate fi tinuta responsabila ca urmare a 
refuzului unui tert de a accepta plata cu Cardul Prepaid 
Nereincarcabil sau ca urmare a faptului ca o cerere de 
autorizare a unei operatiuni cu Cardul este refuzata, 
indiferent de motiv.  
9.4 Banca nu se va angaja cu fondurile sale proprii în 
efectuarea operaţiunilor dispuse de Utilizator şi nu poate fi 
făcută răspunzatoare pentru consecinţele rezultate ca 
urmare a neefectuării operaţiunilor din lipsă de 
disponibilităţi in Cardul Prepaid Nereincarcabil. 

9.5 Banca are dreptul să refuze efectuarea oricărei 
operaţiuni în cazul în care are suspiciuni cu privire la 
natura respectivei operaţiuni.  
 
10 . Dispoziţii finale  
10.1. Utilizatorul are obligatia de a cunoaste prezentele 
conditii de efectuare a Operatiunilor cu Cardul. 
10.2 Utilizatorul are obligatia de a achita comisioanele si 
spezele aferente operatiunilor efectuate cu Cardul, 
conform Listei de comisioane in lei si Valuta pentru Crdul 
Prepaid, in vigoare la momentul efectuarii platii, existenta 
la sediile Bancii si pe siteul institutional al Bancii si sa se 
informeze periodic cu privire la modificarile intervenite in 
nivelul acestora. 
10.3 Banca are dreptul sa solicite Utilizatorului documente 
privind scopul operatiunilor efectuate cu Cardul ;9.4 Banca 
are dreptul sa modifice comisioanele tranzactionale 
cuprinse in Lista de comisioane in lei si valuta pentru 
Cardurile Prepaid. 
10.5 Utilizatorul  este de acord ca Banca să utilizeze terţi 
subcontractanţi, procesatori autorizaţi potrivit legii, care să 
acţioneze ca intermediari în relaţia cu Utilizatorul în cadrul 
sistemului de plăţi cu carduri pentru productia şi distribuirea 
cardurilor şi pentru verificarea autenticităţii cardului şi a 
Utilizatorului de card. 
10.6. Contractul este valabil de la data la care Solicitantul 
primeşte cardul de la Bancă până la data expirării 
valabilităţii Cardului si nu se prelungeşte în mod automat.  
10.7. Banca este indreptatita sa blocheze soldul Cardului  
pe o perioada de 30 zile calendaristice de la data incetarii 
Contractului, in scopul decontarii tuturor operatiunilor 
efectuate anterior incetarii si care pot fi transmise in acest 
interval de catre Acceptanti. Contractul  va ramane in 
vigoare si va produce efecte pana la decontarea tuturor 
operatiunilor efectuate cu Cardul. 
10.8. Este interzisă utilizarea Cardurilor în scopuri ilegale, 
inclusiv procurarea de bunuri sau servicii interzise de către 
lege. 
10.9 Relatiile dintre Utilizator si Banca sunt guvernate de 
legislatia romana. 
10.10 Orice disputa se va  rezolva pe cale amiabila de 
partile semnatare. In caz contrar, aceasta se va solutiona 
de instanta de judecata competenta in raza careia se afla 
situata unitatea Bancii unde Utilizatorul a solicitat Cardul. 
10.11 In situatia in care Utilizatorul se considera lezat in 
drepturile sale, acesta poate sa  sesizeze Autoritatea 
Nationala pentru Protectia Consumatorilor. 
  
C. PROTECTIA  DATELOR  PERSONALE 
 
1. Banca prelucrează datele Utilizatorului cu caracter 
personal în baza prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi pentru libera circulaţie a acestor date. 
Prelucrarea este înscrisă în registrul de evidenţă a datelor 
cu caracter personal sub nr. 1788. Banca nu va prelucra 
datele dvs. personale decât în măsura în care acest 
demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos 
menţionate, cu respectarea tuturor măsurilor legale de 
securitate şi confidenţialitate a datelor. 



2. Scopul în care se face prelucrarea datelor poate fi: 
reclamă, marketing şi publicitate, efectuate de Banca sau 
de membrii Grupului Société Générale, statistică, servicii 
financiar-bancare, colectarea debite/recuperare creanţe, în 
numele Băncii sau al membrilor Grupului Société 
Générale, asigurări şi reasigurări, prevenirea fraudelor, 
servicii de comunicaţii electronice, servicii pe internet, 
marketingul pentru Fondurile de Pensii, centralizarea 
datelor. 
3. Persoanele vizate sunt: clienţii sau potenţialii clienţi ai 
Băncii, consumatorii sau potenţialii consumatori, debitorii, 
minorii, contractanţii, foştii clienţi. 
4. Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii 
referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, pseudonim 
(dacă este cazul), codul numeric personal sau un alt 
element unic de identificare (dacă este cazul), numele şi 
prenumele  Beneficiarului real (dacă este cazul), sexul, 
data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele 
de stare civilă, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-
mail, profesie, loc de muncă, expunerea politica (daca este 
cazul), functia publica detinuta (daca este cazul), date 
bancare, imagine, număr Card, data expirării Cardului, 
codul numeric personal, seria şi numărul actului de 
identitate, date privind starea de sănătate, informaţii ce 
sunt destinate desfăşurării activităţilor permise instituţiilor 
de credit conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date, fiind necesare 
furnizării de servicii specifice activităţii bancare. Refuzul 
dvs. determină imposibilitatea furnizării de servicii specifice 
activităţii bancare. 
5. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă 
orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează 
asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace 
automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, 
înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
transmiterea către terţi, combinarea, blocarea, ştergerea, 
distrugerea, arhivarea. 
6. Destinatarii datelor pot fi: persoana vizată, 
reprezentanţii legali ai persoanei vizate, împuterniciţii 
Băncii, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează 
datele personale în numele Băncii, cu excepţia 
împuterniciţilor (ex. avocaţi, consultanţi, contabili, auditori), 
parteneri contractuali ai Băncii, persoanele juridice din 
Grupul Société Générale din care face parte Banca, 
autoritatea judecătorească, autorităţi publice centrale, 
autorităţi publice locale, poliţie, furnizorii de servicii şi 
bunuri, societăţi bancare, birouri de credit, agenţi de 
colectare a debitelor/recuperare a creanţelor, societăţi de 
asigurare şi reasigurare, organizaţii profesionale, 
organizaţii de cercetare a pieţei. 
În cazul transferurilor internaţionale realizate prin 
intermediul SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication), datele dvs. cu caracter 
personal precizate în documentele de transfer pot fi 
accesate de către autorităţile americane (US Treasury 
Dept.), în scopul aplicării legislaţiei naţionale privind 
prevenirea spălării banilor/luptei împotriva terorismului. 

7. Data estimată pentru încheierea operaţiunilor de 
prelucrare. Destinaţia ulterioară a datelor: 
În vederea realizării scopurilor menţionate, Banca va 
prelucra datele dvs. personale pe toată perioada de 
desfăşurare a activităţilor Băncii, până în momentul în care 
dvs. vă veţi manifesta dreptul de opoziţie. 
Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor 
personale, în scopurile pentru care au fost colectate, dacă 
dvs. nu vă manifestaţi dreptul de opoziţie conform legii, 
aceste date vor fi arhivate de către Bancă pe durata de 
timp prevăzută în legislaţia în vigoare (în special a 
legislaţiei privind Arhivele Naţionale) sau vor fi distruse. 
8. Transferuri de date în străinătate.  
Condiţii de transfer: Transferurile de date se pot face în şi 
în afara ţării/spaţiului UE şi al Zonei Economico-Europene, 
în condiţiile în care statul de destinaţie asigură un nivel de 
protecţie adecvat, în vederea executării unui contract 
încheiat între persoana vizată sau în vederea încheierii 
unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat 
ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între 
operator şi un terţ.  
9. Drepturile de care beneficiaţi, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 677/2001 sunt următoarele: dreptul de 
acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi de 
opoziţie precum şi dreptul de a vă adresa justiţiei.  
În situaţia în care nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea 
datelor dvs. personale în scop de marketing sau cu 
cedarea acestora către terţi intr-un asemenea scop, aveţi 
dreptul de a formula un refuz, printr-o cerere scrisă datată 
şi semnată, adresată directorului unităţii unde dvs. aveţi 
deschis contul şi care va fi transmisă fie personal, fie printr-
o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la 
respectiva unitate. 
10 Banca are dreptul sa transmita informatii de natura 
secretului bancar, în sensul Ordonanţei de Urgenţă nr. 
99/2006, către membrii Grupului Société Générale, 
autorităţi publice centrale, autorităţi publice locale, agenţi 
de colectare a debitelor/ recuperare a creanţelor, autorităţi 
judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare. 
 
D. Declaratii ale Utilizatorului 
 
1.Utilizatorul isi exprima in mod liber acordul de a 
contracta, cu intentia de a fi obligat conform prevederilor 
prezentului Contract in integralitatea lui si semneaza cu 
intentia pe deplin libera de a dobandi toate drepturile si 
obligatiile prevazute, pe care le considera echitabile. 
 
2.Utilizatorul declara ca Banca i-a pus la dispozitie toate 
documentele necesare pentru intelegerea corecta a 
clauzelor prezentului Contract si a tuturor aspectelor legate 
de acesta. 
 
 


