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SUCURSALA / AGENŢIE

COD CLIENT:

/NIF

Banca eliberează un extras de cont gratuit, o dată pe lună. În cazul în care nu solicitaţi transmiterea extrasului de cont la adresa de
corespondenţă, vă rugăm să selectaţi una din următoarele modalităţi de transmitere mentionate mai jos.
Banca pune la dispozitia clientului, cel putin o data pe an o situatie a tuturor comisioanelor suportate de client pentru serviciile
legate de un cont de plati, pe parcursul unei perioade anterioare de 12 luni implinite, precum si, dupa caz, informatii privind ratele
dobanzilor pentru descoperitul de cont aplicata contului de plati si a dobanzilor creditoare aplicate sumelor disponibile in contul de
plati. Banca eliberează acest raport gratuit, o dată pe an, prin una din următoarele modalităţi de transmitere:
 în unităţile teritoriale / la ghişeu
 prin e-mail
Prin bifarea opţiunii “în unităţi teritoriale/la ghişeu” mă oblig să ridic extrasul de cont cel puţin o dată la trei luni.
Declar că voi folosi contul/conturile doar pentru/în legătură cu derularea operaţiunilor sau activităţilor permise de lege.
De asemenea, îmi exprim acordul pentru a primi orice notificare din partea Băncii în legatură cu serviciile şi produsele accesate,
precum şi cu privire la condiţiile generale de afaceri la adresa de email menţionată mai sus.

Informare cu privire la drepturile în conformitate cu Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protecţia datelor personale
Condiții Generale de Afaceri
lista de Tarife şi Comisioane Persoane Fizice în vigoare la data deschiderii contului
prezenta cerere
De asemenea, am primit spre informare şi următorul document:
Document de informare cu privire la comisioane

am fost informat, inainte de a incheia prezentul contract cadru, cu privire la dreptul meu de a alege intre orice cont de plati
si un cont de plati cu servicii de baza, precum si cu privire la costurile aferente respectivelor conturi de plati;

