Anexa 3. Cerere reemitere, închidere card

CERERE
privind reemiterea, închiderea cardului de plată şi/sau a contului curent





VISA Electron
VISA Classic
VISA Gold
VISA Business

Maestro 
Eurocard/MasterCard Standard 

Privat

Proiect de salarizare

De depozit
Social


Datele personale/Персональные данные
Numele
Prenumele
Seria

numărul

eliberat

Paşaport
Domiciliu

telefon

NUMĂRUL DE CARD _______________________________
 ROG SĂ REEMITEŢI CARDUL

 pierdut
 furat
 în legătură cu pierderea codului-PIN
 în legătură cu deteriorarea cardului
 în legătură cu prolongarea cardului
 schimbare date personale (nume/prenume, alte)
nume/prenume alte date pînă la schimbare
 ROG SĂ ANULAŢI CARDUL CU ÎNCHIDEREA CONTUL DE CARD
Data completării Cererii
_________/________/__________

Semnătura utilizatorului autorizat
_____________________

Semnătura deţinătorului principal
__________________________

Prin semnarea prezentei cereri, confirm că am luat cunoştinţă, înţeleg şi sînt totalmente de acord cu Regulile de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operaţiuni cu carduri a
persoanei fizice şi Tarifele Băncii, care intră în vigoare la data semnării cererii, îndrumările informativ-consultative corespunzătoare ale Băncii, inclusiv cele ce ţin de riscurile acţiunilor
frauduloase cu carduri bancare şi măsurile de prevenire a acestora, şi mă oblig să le respect.
Sînt de acord cu faptul că:
primirea spre examinare a prezentei cereri nu duce la apariţia obligaţiei Băncii de a emite cardul şi Banca îşi rezervă dreptul de a refuza emiterea cardului fără a fi obligată să-şi motiveze
decizia, în acest caz prezenta cerere nu-mi va fi restituită;
Banca îşi rezervă dreptul a utiliza informaţia furnizata pentru a-mi expedia mesaje şi informaţii promoţionale;
Banca va închide contul de card peste şase luni de la momentul expirării cardului, în cazul în care soldul contului este 0, şi peste un an calendaristic din momentul expirării cardului, în
cazul în care soldul contului nu depaşeşte 100lei/ 10eur/ 10usd;
Prin prezenta cerere împuternicesc Banca:
- cu dreptul de a accepta în contul meu depuneri de numerar de către terţe persoane în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) pe cont în valută străină şi/sau 15 000 mii lei (sau
echivalentul lor) pe cont în valută naţională.
- de a deconta din oricare alt cont curent, deschis pe numele meu la Bancă, sumele datorate acesteia în urma acordării overdraft-ului tehnic în contul de card, la care va fi emis cardul solicitat,
în cazurile în care eu nu voi asigura de sine stătător existenţa în contul de card a sumei suficiente în termenul prevăzut de Regulile de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operaţiuni
cu carduri a persoanei fizice. În cazul emiterii cardului în cadrul proiectului salarial, de asemenea împuternicesc Banca de a comunica numărul contului de card angajatorului meu. 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 a B.C. „Energbank” S.A.
Mă declar întru totul de acord cu prevederile acestora, fapt pe care il confirm prin semnarea Cererii de deschidere a contului curent şi de emitere a cardului de plată principal.
Prin semnarea prezentei Cereri în 2 exemplare, îmi exprim acordul de voinţă pentru stabilirea raporturilor juridice între mine în calitate de Deţinător de card şi B.C. „Energbank”
S.A. Sunt de acord şi consimt prin semnarea prezentei Cereri că aceasta, împreună cu Regulie de utilizare a cardului emis pe contul curent pentru operaţiuni cu carduri a persoanei fizice,
Tarifele şi comisioanele aplicate la deservirea cardurilor de plată a B.C. „Energbank” S.A. reprezintă prevederile Contractului încheiat între mine în calitate de Deţinător de card şi B.C.
„Energbank” S.A.
 Doresc eliberarea extrasului de cont lunar de către Bancă:
 pe pagina web a Băncii prin intermediul sistemului „Extras de cont electronic”
 pe suport hîrtie la Ghişeul Băncii unde a fost deschis contul
 Renunţ eliberarea extrasului de cont lunar de către Bancă

Pentru un card eliberat în cadrul proiectului de salarizare / Для карты выпущенной в рамках
«зарплатного» проекта
Denumirea
Funcţia
întreprinderii

Conducător _______________________

Contabil-şef ____________________________ L.Ş.

Menţiunile Băncii/Отметки Банка
Cerere a primit:
Statutul cardului a fost modificat:
Soldul din cont:

transferat în card nou

Dата

_______________________

Dата

_______________________

eliberat din casierie în numerar
IBAN_______________________
Numărul noului card: ____________________________

Cont inchis ___ _____ _________ ________________ ______________________
Clean out ___ _____ ___________ _______________________ Sold final eliberat ___ ____ _______ _______________________

