Primul serviciu de Premium Banking din România.

Num`r de înregistrare 521875
Data 21/09/2017
Stimate domnule/Stimat` doamn`,
V` mul]umim c` a]i ales Raiffeisen Bank, încurajându-ne s` fim mereu la în`l]imea a[tept`rilor dumneavoastr` prin
produse [i servicii de calitate.
Sunte]i client Premium [i beneficia]i de un pachet dedicat de servicii, special creat pentru a r`spunde a[tept`rilor
dumneavoastr` în rela]ia cu banca. {tim cât este de important s` ave]i informa]ii la zi în leg`tur` cu acest pachet
dedicat, dar [i despre toate produsele [i serviciile din portofoliul nostru.
În acest sens, v` prezent`m modific`rile aduse condi]iilor generale contractuale pentru clien]ii no[tri persoane
fizice. Dorim s` subliniem faptul c` prezenta notificare nu modific` beneficiile de cost incluse în pachetul
dumneavoastr` de cont curent, în m`sura în care de]ine]i un astfel de produs bancar, acestea r`mânând
la nivelul agreat conform conven]iilor contractuale specifice.
V` reamintim c` pute]i ob]ine oricând informa]ii referitoare la produsele bancare de]inute de c`tre dumneavoastr`
în rela]ie cu Raiffeisen Bank prin intermediul bancherului personal sau \n oricare unitate teritorial` a b`ncii.
În continuare, ve]i reg`si în detaliu modific`rile care vor intra în vigoare începând cu data de 5 decembrie 2017.
A. Modific`ri aplicabile conven]iilor contractuale încheiate cu Raiffeisen Bank pentru furnizarea urm`toarelor
servicii [i produse:
1. Contul curent
a. Taxa lunar` de administrare aplicabil` conturilor curente de tip Standard în Lei se va modifica de la valoarea
actual` de 1,5 Lei sau 2,5 Lei la 5 Lei.
b. Taxa lunar` de administrare aplicabil` conturilor curente de tip Standard în valut` se va modifica de la
valoarea actual` de 1 Euro (echivalent valut` cont) la 3 Euro (echivalent valut` cont).
c. Prevederile referitoare la “Sold” în cazul conturilor curente de tip Pachet FWR [i Premium, men]ionate în
cadrul sec]iunii “Condi]ii Specifice Contului Curent de Tip Pachet Premium [i Pachet FWR”, din Contractul specific
încheiat între p`r]i, se modific` dup` cum urmeaz`:
• “Soldul” va fi calculat de c`tre Raiffeisen Bank începând cu data indicat` anterior pentru implementarea
modific`rilor men]ionate în prezentul document prin raportare la valoarea rezultat` din adunarea tuturor
Sumelor în echivalent Euro, plasate de Titular în produsele/serviciile în Lei [i în valut` enumerate în cadrul
documenta]iei contractuale, la sfâr[itul fiec`rei luni calendaristice (“Perioad` de referin]`”).
• “Valoarea Soldului” va fi determinat` de c`tre Raiffeisen Bank începând cu data indicat` anterior pentru
implementarea modific`rilor men]ionate în prezentul document ca urmare a unui calcul efectuat de Banc` în
Euro prin utilizarea corespunz`toare a cursului de schimb BNR valabil în ultima zi a Perioadei de referin]`.
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Astfel, con]inutul modificat al prevederilor contractuale men]ionate anterior este urm`torul:
“Soldul” se calculeaz` la Data monitoriz`rii ca fiind valoarea rezultat` din adunarea tuturor Sumelor în
echivalent Euro, plasate de Titular în produsele/serviciile în Lei [i în valut` enumerate mai jos, la sfår[itul fiec`rei
luni calendaristice (“Perioad` de referin]`”) în:
• toate conturile curente, de depozit la termen [i de economii deschise pe numele Titularului la Banc`;
• opera]iuni cu instrumente financiare (inclusiv instrumente financiare derivate) derulate pe pie]ele reglementate
sau în afara lor [i opera]iuni de pia]` monetar`, opera]iuni valutare derulate de Titular prin Banc` în baza
Contractelor specifice; produsele/serviciile oferite Titularului de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
(C.U.I.18102976) pe baza contractual`, în func]ie de valoarea unit`]ilor de fond comunicate zilnic de
Administratorul fondului;
În scopul determin`rii valorii Soldului, calculul se va face de Banc` în echivalent Euro, utilizându-se corespunz`tor
cursurile de schimb BNR valabile în ultima zi a Perioadei de referin]`.
d. Rata dobânzii de descoperit de cont neautorizat, aferent` conturilor curente, se va modifica1 dup` cum
urmeaz`:
Rata dobânzii de descoperit
de cont neautorizat, aferent`
conturilor curente

Rata dobânzii veche

Rata dobânzii nou`

Cont curent \n Lei

35%

25%

Cont curent \n valut`

18%

12%

Modificare aplicabil` tuturor Contractelor de cont curent \ncheiate anterior datei de 16.05.2016.
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2. Serviciul Raiffeisen Smart Mobile:
a. Valoarea abonamentului lunar aferent serviciului Raiffeisen Smart Mobile se majoreaz` de la 0 Lei la 4 Lei.
Modificarea de cost este aplicabil` doar în cazurile în care serviciul sus men]ionat este de]inut în mod individual,
neefiind inclus în beneficiile aferente unui cont curent de tip pachet, conform documenta]iei contractuale. În toate
cazurile în care clientul are calitatea de Titular al unui cont curent de tip pachet iar pachetul de beneficii aferent
respectivului cont include [i administrarea Serviciului Raiffeisen Smart Mobile, valoarea abonamentului lunar va fi
p`strat` conform prevederilor contractuale, f`r` a fi modificat` potrivit prezentei notific`ri.
b. Documentul „Contract pentru furnizarea serviciilor Raiffeisen Online/Smart Mobile - Persoane fizice” se modific`2
prin:
b.1. eliminarea sintagmei „Abonamentul lunar de utilizare a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile este 0 Lei”.
Modific`rile sunt eviden]iate direct \n text.
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b.2. ad`ugarea sintagmei „Smart Mobile” \n teza a doua a documentului, dup` cum urmeaz` „Abonamentul
lunar de utilizare al Serviciului Raiffeisen Online/Smart Mobile [i taxa de gestionare card reader vor fi debitate
din urm`torul Cont de suport (se va completa cu un singur cont, \n func]ie de preferin]a clientului \n ceea ce
prive[te contul pentru perceperea abonamentului)”;
b.3. completarea punctului 9 prin introducerea sintagmei „Smart Mobile” [i eliminarea sintagmei „\n valoare de
4 (patru) Lei” dup` cum urmeaz`:
9. Am luat la cuno[tin]` [i accept s` pl`tesc taxele [i comisioanele datorate b`ncii men]ionate \n Anex`
la prezentul Contract. De asemenea, sunt de acord ca abonamentul lunar pentru furnizarea Serviciului
Raiffeisen Online/Smart Mobile este datorat \ncepând cu luna urm`toare celei \n care a fost semnat
prezentul Contract, indiferent de num`rul de zile \n care serviciul a fost activ; data scaden]ei lunare a
abonamentului este \n ziua (din luna) corespunz`toare datei semn`rii prezentului Contract.
c. Documentul „Termeni [i condi]ii pentru furnizarea serviciului Raiffeisen Smart Mobile” se modific`3:
c.1. prin amendarea punctului 3.1. în sensul elimin`rii sintagmei „Serviciul Raiffeisen Smart Mobile este oferit
de Banc`, Clientului, gratuit” [i a ajust`rii textului astfel „Clientul datoareaz` B`ncii, lunar, abonamentul lunar
de utilizare a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile [i taxa de gestionare card reader (pentru fiecare card
reader suplimentar solicitat de Client [i pus la dispozi]ia sa de c`tre Banc`) (...).”
c.2. prin completarea punctului 3.2. astfel: „Clientul mandateaz` Banca s`-i debiteze lunar, în data de
scaden]`, Contul suport cu taxele [i comisioanele aferente Serviciului Raiffeisen Smart Mobile, conform
prevederilor documenta]iei contractuale. Dac` data scaden]ei este o zi nelucr`toare, taxele [i comisioanele
vor fi percepute în precedenta zi lucr`toare datei respective (exemplu: pentru un Client înrolat în data de 20,
taxa va fi perceput` în ziua de 20 a fiec`rei luni sau în precedenta zi lucr`toare pentru lunile în care data de
20 este nelucr`toare). În situa]ia în care moneda în care se datoreaz` taxa/comisionul este alta decât cea
în care aceasta este achitat` efectiv, suma aferent` acesteia, debitat` din contul de suport, va fi supus`
unui schimb valutar utilizând cursul de schimb al B`ncii valabil în ziua debit`rii contului”, în vederea alinierii
dispozi]iilor documentului la cele men]ionate anterior la punctul 2, litera (a) al prezentei notific`ri.
c.3. prin completarea punctului 3.3. astfel: „Abonamentul lunar de utilizare a Serviciului Raiffeisen Smart
Mobile [i taxa de gestionare card reader sunt datorate începând cu luna urm`toare contract`rii serviciului/
solicit`rii dispozitivului card reader, dup` caz (....)”.
c.4. prin completarea punctului 3.4. astfel: „Dac` în urma debit`rii contului de suport cu contravaloarea taxelor
[i comisioanelor datorate de Client ca urmare a de]inerii serviciului Smart Mobile se dep`[e[te soldul
creditor al contului, generându-se astfel o ie[ire în descoperit de cont, Clientul se oblig` s` restituie B`ncii în cel
mai scurt timp suma cu care s-a ie[it în descoperit de cont (...)”.

Modific`rile sunt eviden]iate direct \n text.
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c.5. prin completarea punctului 3.5. astfel: „În afar` de taxele [i comisioanele aferente de]inerii Serviciului
Raiffeisen Smart Mobile, Clientul va datora B`ncii [i orice alt comision specific fiec`rei opera]iuni/tranzac]ii
pe care o va efectua prin intermediul Serviciului Raiffeisen Smart Mobile”.
c.6. prin introducerea punctului 3.6. cu urm`torul con]inut „În cazul în care Clientul nu a indicat un cont
suport sau contul suport indicat a fost închis, conform solicit`rii Clientului sau a prevederilor
documenta]iei contractuale, Banca va percepe costurile aferente de]inerii serviciului Raiffeisen Smart
Mobile prin debitarea lunar`, la scaden]`, a conturilor curente ale Clientului (conturile curente în Lei vor
fi debitate cu prioritate) sau a contului de card de credit atunci când Clientul nu de]ine un cont curent.
Banca va proceda la aplicarea unui schimb valutar utilizând cursul de schimb al B`ncii valabil în ziua
debit`rii contului, în cazul în care acesta este un cont în valut`”.
c.7. prin completarea punctului 5.2. litera (e) dup` cum urmeaz`: „Clientul înceteaz` s` mai de]in` cel pu]in
un cont curent activ denominat în Lei, Euro sau USD sau un cont de card de credit (inclusiv în cazul de]inerii
unui Smart Card activ), deschis la Banc`.”
3. Cardul de debit
a. Valoarea taxelor anuale de administrare card pentru urm`toarele tipuri de carduri de debit, se modific` astfel:
Taxa anual` de administrare card de debit
Visa Electron, Visa Contactless, Mastercard Contactless,
Maestro, Mastercard Salariu, Mastercard Steaua
Mastercard SMURD / Mastercard Lei
Mastercard Student

Comision vechi

Comision nou

10 Lei

25 Lei

20 Lei
0 Lei

25 Lei
25 Lei

b. Comisionul datorat pentru opera]iuni de eliberare numerar la ghi[eele bancare ale Raiffeisen Bank, efectuate
prin intermediul cardurilor de debit se modific` dup` cum urmeaz`:
Comision pentru opera]iuni de eliberare numerar la
ghi[eele bancare ale Raiffeisen Bank efectuate prin
intermediul cardurilor de debit
Mastercard Salariu, Mastercard Student, Mastercard
Steaua, Mastercard Smurd, Mastercard Lei, Mastercard
Contactless, Mastercard Gold, Maestro, Visa Electron
[i Visa Contactless

Comision vechi

Comision nou

0,5%, min. 5 Lei

1%, min. 10 Lei
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4. Opera]iuni de plat`:
a. Comisionarea aplicabil` opera]iunilor de încas`ri prin ordin de plat` interbancar, în Lei, se modific` dup`
cum urmeaz`:
Opera]iuni de \ncas`ri prin ordin de plat`
interbancar \n Lei
Valori mai mici de 500 Lei

Comision vechi

Comision nou

3 Lei
4 Lei
7 Lei

5 Lei

Valori \ntre 500,00 Lei - 49.999,99 Lei
Valori peste 50.000 Lei

b. Comisionarea opera]iunilor de pl`]i efectuate prin ordin de plat` intrabancar, în Lei, aplicabil` la data
prezentei, conform tabelului de mai jos:
Raiffeisen
Online

Raiffeisen
Smart Mobile

0 Lei

0 Lei

Raiffeisen
Direct
Interactiv
0 Lei

• pân` la 499,99 Lei

1 Lei

1 Lei

• peste 500 Lei

3 Lei

3 Lei

Opera]iuni de pl`]i prin ordin
de plat` intrabancar, \n Lei
|ntre conturile aceluia[i client

0 Lei

Unit`]ile
Raiffeisen
Bank
0 Lei

1 Lei

5 Lei

7 Lei

3 Lei

7 Lei

10 Lei

Raiffeisen
Direct

|ntre clien]ii B`ncii

se modific` dup` cum urmeaz`, atât din perspectiva cuantumului aplicabil fiec`rei opera]iuni în parte, cât [i a
structurii de calcul:
Opera]iuni de pl`]i prin ordin
de plat` intrabancar, \n Lei,

începând cu data de
5 decembrie 2017
|ntre conturile aceluia[i client
|ntre clien]ii B`ncii

Raiffeisen
Online

Raiffeisen
Smart Mobile

Raiffeisen
Direct
Interactiv

Raiffeisen
Direct

Unit`]ile
Raiffeisen
Bank

0 Lei
3 Lei

0 Lei
3 Lei

0 Lei
3 Lei

7 Lei
12 Lei

7 Lei
12 Lei

c. Comisionarea opera]iunilor de pl`]i efectuate prin ordin de plat` intrabancar, în valut`, aplicabil` la data
prezentei, conform tabelului de mai jos:
Opera]iuni de pl`]i prin ordin de
plat` intrabancar, \n valut`
|ntre conturile aceluia[i client
|ntre clien]ii B`ncii

Raiffeisen Online

Raiffeisen Smart
Mobile

0 Euro
0 Euro

0 Euro
0 Euro

Raiffeisen
Direct
0 Euro
0 Euro

Unit`]ile
Raiffeisen Bank
0 Euro
1 Euro
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se modific` dup` cum urmeaz`, atât din perspectiva cuantumului aplicabil fiec`rei opera]iuni în parte, cât [i a
structurii de calcul:
Opera]iuni de pl`]i prin ordin de
plat` intrabancar, \n valut`,

începând cu data de
5 decembrie 2017
|ntre conturile aceluia[i client
|ntre clien]ii B`ncii

Raiffeisen Online

Raiffeisen Smart
Mobile

Raiffeisen
Direct

Unit`]ile
Raiffeisen Bank

0 Euro
0 Euro

0 Euro
0 Euro

3 Euro
3 Euro

3 Euro
3 Euro

d. Comisionarea opera]iunilor de pl`]i efectuate prin ordin de plat` interbancar, în Lei, aplicabil` la data
prezentei, conform tabelului de mai jos:
Opera]iuni de pl`]i prin ordin
de plat` interbancar, \n Lei

Raiffeisen
Online

Raiffeisen
Smart Mobile

Raiffeisen
Direct
Interactiv

Raiffeisen
Direct

Unit`]ile
Raiffeisen
Bank

2 Lei*

2 Lei*

2 Lei*

7 Lei*

9 Lei*

4 Lei*

4 Lei*

4 Lei*

9 Lei*

12 Lei*

|ntre clien]ii B`ncii

• pân` la 499,99 Lei
• peste 500 Lei
*) Plus comisionul TransFond

se modific` dup` cum urmeaz`, atât din perspectiva cuantumului aplicabil fiec`rei opera]iuni în parte, cât [i a
structurii de calcul:
Opera]iuni de pl`]i prin ordin
de plat` interbancar, \n Lei,
începând cu data de
5 decembrie 2017
|ntre clien]ii B`ncii

Raiffeisen
Online

Raiffeisen
Smart Mobile

Raiffeisen
Direct
Interactiv

Raiffeisen
Direct

Unit`]ile
Raiffeisen
Bank

4 Lei*

4 Lei*

4 Lei*

15 Lei*

15 Lei*

*) Plus comisionul TransFond

Erat` din data 12/10/2017
Dorim s` v` inform`m c` în notificarea 521875 din 21/09/2017 a intervenit o eroare în cadrul modific`rilor
propuse de c`tre Raiffeisen Bank asupra comisionului interbancar aplicabil în cazul opera]iunilor interbancare în
Lei efectuate prin intermediul ordinelor de plat`. V` transmitem în continuare varianta corect` a acestor informa]ii:
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d. Comisionarea opera]iunilor de pl`]i efectuate prin ordin de plat` interbancar, în Lei, aplicabil` la data
prezentei, conform tabelului de mai jos:
Opera]iuni de pl`]i prin ordin
de plat` interbancar, \n Lei
Pân` la 499,99 Lei

Peste 500 Lei

Raiffeisen
Online

Raiffeisen
Smart Mobile

2 Lei*
4 Lei*

2 Lei*
4 Lei*

Raiffeisen
Direct
Interactiv
2 Lei*
4 Lei*

Raiffeisen
Direct
7 Lei*
9 Lei*

Unit`]ile
Raiffeisen
Bank
9 Lei*
12 Lei*

*) Plus comisionul TransFond
se modific` dup` cum urmeaz`, atât din perspectiva cuantumului aplicabil fiec`rei opera]iuni în parte, cât [i a
structurii de calcul:
Opera]iuni de pl`]i prin ordin
de plat` interbancar, \n Lei,
începând cu data de
5 decembrie 2017

Raiffeisen
Online

Raiffeisen
Smart Mobile

4 Lei*

4 Lei*

Raiffeisen
Direct
Interactiv
4 Lei*

Raiffeisen
Direct
15 Lei*

Unit`]ile
Raiffeisen
Bank
15 Lei*

*) Plus comisionul TransFond
Prin raportare la informa]iile comunicate în cadrul notific`rii transmis` dumneavoastr` de c`tre Raiffeisen Bank,
dorim s` subliniem faptul c` aplicarea corec]iei vizeaz` în mod exclusiv eliminarea sintagmei “între clien]ii B`ncii”
din zonele tabelare aferente amendamentului comisionului sus men]ionat. Prin urmare cuantumul comisionului
interbancar pentru opera]iunile de plat` în Lei efectuate prin ordin de plat`, astfel cum acesta a fost comunicat
dumneavoastr` anterior prin notificarea 521875 din 21/09/2017, r`mâne deplin aplicabil.
Toate celelalte prevederi ale notific`rii sunt [i r`mân valabile în forma transmis` deja.
e. Comisionul aplicabil pentru opera]iunile de retragere numerar la ghi[eele bancare ale unit`]ilor Raiffeisen
Bank se va modifica dup` cum urmeaz`:
Comisionul aplicabil pentru opera]iunile de
retragere numerar la ghi[eele bancare ale
unit`]ilor Raiffeisen Bank
Lei
Valut`

Comision vechi

Comision nou

0,5%, min.5 Lei
0,5%, min. 3 Euro

1%, min. 10 Lei
1%, min. 5 Euro
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f. Comisionul aplicabil pentru opera]iunile de retragere numerar în Lei sau valut` la ghi[eele bancare ale
unit`]ilor Raiffeisen Bank, neanun]ate (care nu au fost programate de c`tre clien]i cu cel pu]in o zi înainte), pentru
sume ce dep`[esc 15.000 Lei sau 5.000 Euro sau echivalent \n alte valute se modific` de la valoarea actual`
de 1% la 1,5%.

5. Contracte de credit acordate persoanelor fizice
Rata anual` a dobânzii penalizatoare aferent` contractelor de credit, atât garantate cât [i negarantate \ncheiate
cu Raiffeisen Bank, se va modifica4 dup` cum urmeaz`:
Rata anual` a dobânzii aferent` contractelor
de credit
Credit în Lei
Credit în valut`

Rat` veche

Rat` nou`

15%
7,5%

3%
3%

Modificare aplicabil` tuturor Contractelor de credit \ncheiate anterior datei de 30.09.2016.
Aceast` modificare nu este aplicabil` [i produselor de tip card de credit.
4

B. Consultan]`
Contractul privind serviciul de consultan]` se modific` dup` cum urmeaz`:
1.Modific`ri aplicabile serviciului de consultan]` financiar`:
a. Serviciul de consultan]` financiar` exclude creditele privind vânzarea, respectiv cump`rarea unor bunuri
imobile, creditele garantate cu ipotec` asupra unor bunuri imobile [i creditele ce implic` un drept legat de un
bun imobil ca urmare a intr`rii în vigoare a Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului 52/2016 privind contractele
de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum [i pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei
de urgen]` a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
b. Clientul care are calitatea de consumator poate decide s` apeleze la solu]ionarea alternativ` a litigiilor cu
Banca [i poate depune o solicitare în acest sens la Centrul de Solu]ionare Alternativ` a Litigiilor din Domeniul
Bancar (CSALB), cu sediul în municipiul Bucure[ti, Str. Sevastopol 24, et 2, sector 1, cod po[tal 10992,
România, telefon 021 9414, adresa site internet www.csalb.ro conform prevederilor Ordonan]ei Guvernului
38/2015 privind solu]ionarea alternativ` a litigiilor dintre consumatori [i comercian]i.
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2. Modific`ri aplicabile serviciului de consultan]` de investi]ii:
a. Clientul care are calitatea de consumator poate decide pentru rezolvarea litigiilor n`scute în leg`tur`
cu aceast` activitate s` apeleze [i la solu]ionarea alternativ` a unui litigiu potrivit Regulamentului
ASF nr. 4/2016 [i Ordonan]ei de Guvern 38/2015. În acest scop Clientul se poate adresa Entit`]ii de
Solu]ionare Alternativ` a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (denumit` SAL-FIN), entitate înfiin]at` de
A.S.F., cu sediul în Bucure[ti, Splaiul Independen]ei nr.15, sector 5, cod po[tal 050092, office@salfin.ro,
care are misiunea de a organiza [i solu]iona litigiile dintre consumatori [i comercian]i prin proceduri numite
SAL. Procedurile SAL pot fi g`site pe site-ul internet www.salfin.ro. Pentru a solu]iona un litigiu prin aplicarea
procedurii SAL, consumatorul trebuie s` î[i exprime aceast` op]iune în mod voluntar [i s` se adreseze
SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin po[t` sau prin mijloace electronice de comunicare. De
asemenea, clientul trebuie s` fac` dovada c`, în prealabil, a încercat s` solu]ioneze litigiul direct cu Banca.
Procedurile administrate [i organizate de c`tre SAL-FIN nu aduc atingere altor c`i de solu]ionare a litigiilor
prev`zute de lege. Aceast` clauz` completeaz` clauza privind litigiile dintre p`r]i din cadrul Contractului;
b. Clientul declar` c` în]elege obliga]ia de a-[i actualiza datele de identificare [i de contact ori de câte
ori este cazul [i c` î[i asum` efectele neîndeplinirii acestei obliga]ii. Aceast` clauz` este introdus` în baza
prevederilor Regulamentului ASF nr. 6/2016 pentru modificarea [i completarea Regulamentului nr. 32/2006
privind serviciile de investi]ii financiare [i pentru modificarea Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea
sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu [i f`r` prevalidarea instrumentelor financiare,
efectuarea opera]iunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garan]iilor asociate acestora
[i a tranzac]iilor de vânzare în lips`.
3. Modific`ri aplicabile serviciului de consultan]` în general:
a. Clauza cu privire la notific`ri se modific` [i va avea urm`torul con]inut: “P`r]ile convin c` orice notificare/
coresponden]`/cerere sau comunicare rezultat` din sau în leg`tur` cu prezentul Contract, adresat` de o parte
celeilalte p`r]i, se va efectua în conformitate cu prevederile Condi]iilor Generale de Derulare a Opera]iunilor
Bancare.”
C. Prevederile Condi]iilor Generale de Derulare a Opera]iunilor Bancare pentru Persoane Fizice („CGBPF”)
vor fi modificate conform celor men]ionate în Anexa 1 ata[at` prezentei notific`ri.
De asemenea, prezenta notificare con]ine [i Formularul pentru informa]ii oferite deponen]ilor (Anexa 2), conform
obliga]iilor de informare a deponen]ilor stabilite prin prevederile Legii nr. 311/ 2015 privind schemele de
garantare a depozitelor [i Fondul de garantare a depozitelor bancare (prin no]iunea de „depozit”
în]elegându-se, conform legii, “orice sold creditor, inclusiv dobânda datorat`, rezultat din fonduri aflate într-un cont
sau din situa]ii tranzitorii derivând din opera]iuni bancare curente”, cum ar fi: depozitul la termen, contul curent,
contul de economii etc.).
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Dorim s` v` inform`m asupra faptului c` în calitatea dumneavoastr` de client al b`ncii, în m`sura în care nu
sunte]i de acord cu modific`rile men]ionate în cadrul prezentei notific`ri, inclusiv în Anexa 1, ave]i dreptul de
a denun]a în mod unilateral contractul dumneavoastr` cu Raiffeisen Bank f`r` a suporta penalit`]i [i f`r` a fi
necesar` invocarea unui motiv. În cazul în care opta]i pentru denun]area conven]iei contractuale ce reglementeaz`
rela]ia de cont curent, prestarea serviciului de consultan]`, sau dup` caz, documentul CGBPF, pute]i solicita acest
lucru pân` la data de 4 decembrie 2017.
În cazul în care, pân` la data men]ionat` anterior, nu v` exprima]i dezacordul cu privire la modific`rile descrise
mai sus, acestea vor fi considerate acceptate în mod tacit, conform prevederilor legale în vigoare.
Modific`rile comunicate se vor aplica în acelea[i condi]ii [i contractelor încheiate cu Raiffeisen Bank de c`tre
titulari minori reprezenta]i/asista]i de reprezentant legal.
În cazul în care ave]i calitatea de reprezentant legal al unui titular minor client al b`ncii [i utilizator al serviciilor
de cont curent [i al serviciilor ata[ate acestuia, în m`sura în care nu sunte]i de acord cu modific`rile notificate
[i Anexa 1, ave]i dreptul de a reprezenta/asista minorul în vederea denun]`rii în mod gratuit a contractelor cu
Raiffeisen Bank pân` la data de 4 decembrie 2017.
Pentru mai multe informa]ii [i clarific`ri, v` st`m la dispozi]ie la serviciul de rela]ii cu clien]ii, la num`rul de telefon:
0800 811 111, apelabil gratuit din re]eaua Telekom, program non-stop, precum [i prin intermediul bancherului
personal.
Cu considera]ie,
Raiffeisen Bank prin
Eliza Gheorghe
Manager
Dezvoltare [i Implementare Strategie Clien]i Persoane Fizice
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Anexa 1 - cuprinde toate modific`rile care au fost aduse Clauzelor din Condi]iile Generale de Derulare a
Opera]iunilor Bancare pentru Persoane Fizice (CGBPF):
1. Articolul 4 “Dispozi]ii privind opera]iunile de plat`” a fost modificat dup` cum urmeaz`:
1.1. Punctul 4.1. a fost modificat prin completarea subpunctelor 4.1.1, 4.1.3 [i respectiv prin introducerea
subpunctului 4.1.4, în vederea (i) indic`rii caracterului op]ional al furniz`rii în cazul opera]iunilor
în valut` a codului BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), doar pentru ]`rile care nu au adoptat codul
IBAN (4.1.1. litera b; 4.1.3); (ii) alinierii con]inutului documentului CGBPF la cerin]ele prev`zute de
Regulamentul European 2015/847 privind informa]iile care \nso]esc transferurile de fonduri [i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (4.1.1 litera a [i teza 2; 4.1.4), dup` cum urmeaz`:
4.1.1. În vederea execut`rii de c`tre Banc` a unui ordin de plat` [i a oric`rei tranzac]ii cu numerar în
legatur` cu un Cont de pl`]i, Clientul trebuie s` furnizeze B`ncii:
a) codul IBAN al Contului beneficiarului pl`]ii (sau num`rul de cont BBAN - basic bank account number
- pentru ]`rile care nu au aderat la IBAN); pentru pl`]ile ordonate c`tre beneficiari ai c`ror prestatori de
servicii de plat` sunt stabili]i în afara Uniunii Europene, pe lang` codul IBAN al Contului beneficiarului
pl`]ii, Clientul va furniza B`ncii [i numele [i prenumele beneficiarului pl`]ii;
b) în cazul opera]iunilor în valut`, suplimentar, trebuie furnizat` denumirea prestatorului de servicii de plat`
al beneficiarului pl`]ii sau, pentru ]`rile care nu au adoptat IBAN, codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)
al acestui prestator; în cazul în care Clientul furnizeaz` B`ncii atât denumirea prestatorului de servicii de
plat` al beneficiarului pl`]ii, cât [i codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), când este cazul, al acestui
prestator, Banca va utiliza doar codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) în vederea transmiterii pl`]ii c`tre
prestator. Clientul întelege [i accept` faptul c`, în vederea execut`rii unui ordin de plat` în leg`tur` cu
un Cont de plat`, ordonat de acesta, Banca va comunica B`ncii Beneficiarului, codul IBAN al contului
pl`titor, numele [i prenumele Clientului [i adresa de domiciliu/re[edin]` a acestuia din urm` \nregistrate în
baza de date a B`ncii [i validate pe baza documentar`, prin includerea acestora în informa]iile care înso]
esc transferurile de fonduri.
4.1.3. În vederea proces`rii instruc]iunilor de plat`, la preluarea în sistemele informatice ale B`ncii a
codurilor IBAN transmise în format electronic de Clien]i sau la preluarea codurilor IBAN reprezentate pe
suport de hârtie în sistemele interne, Banca are obliga]ia s` valideze codurile IBAN ale tuturor Conturilor
men]ionate în instruc]iunile de plat` pe care le proceseaz`, utilizând metoda de validare impus` de
reglementarea legal` în vigoare. În plus, Banca va valida codurile BIC ale prestatorilor de servicii ale
beneficiarilor, când codurile BIC sunt necesare, men]ionate în instruc]iunile de plat` transmise de Clien]ii
b`ncii, utilizând metoda de validare impus` de reglementarea legal` în vigoare, precum [i concordan]a
între codul IBAN ce identific` beneficiarul pl`]ii [i codul BIC al prestatorului de servicii de plat` al
beneficiarului indicat pe ordinul de plat`, când codul BIC este necesar, verificând localizarea ambelor
coduri (IBAN [i BIC) în aceea[i ]ar` [i/sau la acela[i prestator de servicii de plat`.
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4.1.4. În vederea credit`rii Contului de pl`]i al unui Client Beneficiar, Banca va verifica existen]a
informa]iilor referitoare la Pl`titor, în cadrul detaliilor pl`]ii astfel cum acestea au fost comunicate de
prestatorul s`u de servicii de plat` (numele Pl`titorului [i codul unic de identificare al contului de pl`]i al
Pl`titorului [i, în plus, urm`toarele informa]ii suplimentare: adresa Pl`titorului sau num`rul documentului
personal oficial al Pl`titorului sau num`rul de identificare al Pl`titorului sau data [i locul na[terii Pl`titorului,
toate aceste informa]ii suplimentare doar pentru cazul în care fie prestatorul de servicii de plat` al
Pl`titorului, fie prestatorul de servicii de plat` intermediar, dac` este cazul, este stabilit în afara spa]iului
Uniunii Europene), precum [i exactitatea informa]iilor referitoare la Clientul beneficiar al pl`]ii (nume [i
num`r de cont). În cazul în care informa]iile men]ionate mai sus sunt incomplete sau lipsesc, Banca va
solicita prestatorului de servicii al Pl`titorului completarea sau clarificarea lor, dup` caz, creditarea Contului
de pl`]i al Clientului Beneficiar având loc doar dup` satisfacerea acestei cerin]e. În caz contrar, Banca nu
va procesa opera]iunea de plat`.
1.2. Punctul 4.7.1. litera (i) a fost completat în sensul introducerii imposibilit`]ii de a deroga de la op]
iunea de comisionare SHA în cazul în care prestatorul de servicii de plat` al beneficiarului pl`]ii se
afl` într-un Stat Membru al Uniunii Europene (UE)/ al Spa]iului Economic European (SEE) iar opera]
iunile de plat` sunt efectuate în monedele Statelor Membre, dup` cum urmeaz`:
4.7.1.(i) Când prestatorul de servicii de plat` al beneficiarului pl`]ii se afl` într-un Stat Membru al Uniunii
Europene (UE)/al Spa]iului Economic European (SEE), opera]iunile de plat` în monedele Statelor Membre
se instructeaz` cu op]iunea de comisionare SHA. În cazul în care Clientul indic` expres, pe propria
r`spundere, op]iunea de comisionare OUR pentru astfel de pl`]i, în]elegând s` suporte toate costurile
aferente transfer`rii întregii sume ce face obiectul instruc]iunii de plat`, Banca poate accepta s` execute
plata, cu excep]ia pl`]ilor în Euro, când opera]iunea de plat` se va considera întotdeauna instructat` cu
op]iunea de comisionare SHA [i procesat` în mod corespunz`tor. Clientul nu poate utiliza op]iunea de
tip BEN pentru aceste tipuri de pl`]i, ca urmare, în situa]ia în care Banca recep]ioneaz` Ordine de plat`
instructate cu op]iunea BEN, Banca va procesa plata cu op]iunea de comisionare SHA.
2. Articolul 5.3. “Func]ionalitatea Cardurilor”, punctul 5.3.3. se modific` prin trimiterea la art. 5.14.
“Solu]ionarea dep`[irilor neautorizate a disponibilit`]ilor din contul curent cu card ata[at”, pentru a facilita
buna în]elegere a prevederilor contractuale, dup` cum urmeaz`:
5.3.3. Tranzac]iile se fac în limita disponibilului din contul curent/de credit card al titularului, cu excep]ia
situa]iilor descrise la articolul 5.14. al prezentelor CGBPF;
3. A fost modificat punctul 5.6.4. în sensul ajust`rii mecanismului de calcul utilizat pentru determinarea
cursului de schimb valutar aplicabil cardurilor de credit embosate Mastercard în Lei de Raiffeisen Bank,
astfel:
5.6.4. Toate sumele se înregistreaz` în contul de card de credit în Lei. Pentru opera]iunile efectuate în alt`
moned`, banca va debita contul de card utilizând ca moned` de referin]` Euro, dup` cum urmeaz`:
(a) schimbul valutar între moneda în care se efectueaz` tranzac]ia [i valuta de referin]` se efectueaz` de
c`tre organiza]ia Mastercard International la cursul s`u intern de la data decont`rii interbancare;
(b) pentru debitarea în Lei a contului de card de credit, Banca utilizeaz` cursul s`u intern de vânzare Euro/
cump`rare Lei aferent tranzac]iilor efectuate cu cardul, la cursul afi[at de Banc` în data debit`rii contului
cu valoarea tranzac]iei.
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Anexa 2 - Formularul pentru informa]ii oferite deponen]ilor
INFORMA}II DE BAZ~ REFERITOARE LA PROTEC}IA DEPOZITELOR
Depozitele constituite la Raiffeisen Bank sunt
protejate de c`tre:

Plafon de acoperire:
(suma efectiv garantat` din totalul depozitului)

Dac` ave]i mai multe depozite plasate la aceea[i
banc`:

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB.
FGDB este schema de garantare a depozitelor
statutar` oficial recunoscut` în România.
Echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro per
deponent per banc`.
Sunt acoperite peste 100.000 Euro, pentru 12 luni,
depozitele care rezult` din:
a) Tranzac]ii imobiliare referitoare la bunuri imobile
cu destina]ie locativ`;
b) Evenimentul pension`rii, disponibiliz`rii, din
situa]ia de invaliditate sau deces al deponentului;
c) Încasarea unor indemniza]ii de asigurare sau a
unor compensa]ii pentru daune rezultate din
infrac]iuni sau pentru condamn`ri pe nedrept.
În aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit
[i reconsiderat periodic de BNR [i publicat pe site-ul
s`u oficial. Deponen]ii persoane fizice au obliga]ia
de a informa Banca completând formularul pus la
dispozi]ie în orice unitate a B`ncii [i prezentând,
dac` este cazul, documentele justificative solicitate
de aceasta ori de cåte ori urmeaz` s` încaseze în
cont sume provenind din sursele men]ionate la lit. a)
– c) de mai sus.
Toate depozitele plasate la aceea[i banc` sunt
însumate [i valoarea total` este supus` plafonului de
acoperire stabilit la echivalentul în Lei al sumei de
100.000 Euro.
Exemplu: dac` un deponent de]ine un cont de economii
în valoare de 90.000 Euro [i un cont curent în care are
20.000 Euro, acesta va primi o compensa]ie în valoare
de 100.000 Euro, echivalent Lei.
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Se aplic` plafonul de acoperire stabilit la echivalentul
în Lei al sumei de 100.000 Euro separat, pentru
fiecare titular al contului.
Dac` ave]i un cont comun cu alt` persoan` – Contul Excep]ie: în cazul depozitelor plasate într-un cont ai
comun este contul deschis pe numele a dou` sau
c`rui beneficiari sunt dou` sau mai multe persoane
mai multe persoane, fiecare având calitatea de
în calitatea lor de membri ai unei asocia]ii lucrative,
titular:
asocieri sau grup`ri de aceea[i natur`, f`r`
personalitate juridic`, sunt \nsumate [i tratate ca [i
când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru
calculul limitei de 100.000 Euro.
7 zile lucr`toare de la data la care depozitele au devenit
indisponibile. Dreptul deponen]ilor garanta]i de a primi
Perioada de punere la dispozi]ie a compensa]iilor
compensa]iile cuvenite se prescrie la îndeplinirea
cuvenite în caz de indisponibilizare a depozitelor:
termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune
compensa]iile la dispozi]ia deponen]ilor.
Moned` de plat` a compensa]iei:
RON (Lei)
Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti,
Date de contact Raiffeisen Bank:
cod 014476; Telefon: +4021.306.1000
www.raiffeisen.ro
Adresa: Str. Negru Vod` nr.3, Bucure[ti,
Date de contact FGDB:
cod: 030774; Telefon 021.326.60.20
E-mail: comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro
Plata compensa]iilor se face de c`tre FGDB, prin
intermediul b`ncilor mandatate, în cazul în care
banca nu este în masur` s`-[i îndeplineasc`
obliga]iile de plat` conform condi]iilor contractuale [i
Informa]ii suplimentare:
legale aplicabile. Compensa]ia = Suma depozitelor
garantate + dobânda cuvenit` – rate, comisioane,
alte datorii c`tre banc`, exigibile la data
indisponibiliz`rii depozitelor.
Confirmare primire de c`tre deponent:
Nume Prenume/Denumire:_______________________________________________________________________
CNP/CUI : ___________________________________________________________________________________
Nume Reprezentant legal/Reprezentant autorizat/Mandatar (dac` este cazul): ___________________________
______________________________________________________________________________________________
Semn`tur`:___________________________________________________Dat`:____________________________
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LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE
1. Depozite ale unei insti]u]ii de credit f`cute în nume [i cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin.
(2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor [i Fondul de Garantare a depozitelor
bancare.
2. Instrumente care se încadreaz` în defini]ia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1)
punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
3. Depozitele rezultate din tranzac]ii în leg`tur` cu care au fost pronun]ate hot`râri judec`tore[ti definitive de
condamnare pentru infrac]iunea de sp`lare a banilor, potrivit legisla]iei în domeniul prevenirii [i combaterii sp`l`rii
banilor. Încadrarea depozitelor în aceast` categorie se realizeaz` în schema de garantare a depozitelor, pe
baza informa]iilor primite de la autorit`]ile competente, de la institu]ia de credit ale c`rei depozite au devenit
indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instan]`, dup` caz.
4. Depozite ale institu]iilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013.
5. Depozite ale firmelor de investi]ii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE)
nr. 575/2013.
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificat` pân` la momentul când acestea devin
indisponibile, potrivit legisla]iei în domeniul prevenirii [i combaterii sp`l`rii banilor.
7. Depozite ale asiguratorilor [i reasiguratorilor, astfel cum sunt ace[tia defini]i la art. 2 lit. A pct. 5 [i 39 din
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare [i supravegherea asigur`rilor, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare.
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legisla]ia pie]ei de capital.
9. Depozite ale fondurilor de pensii.
10. Depozite ale autorit`]ilor publice centrale, locale [i regionale.
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institu]ia de credit, precum [i obliga]ii care izvor`sc din accept`ri
proprii [i bilete la ordin.
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