TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SERVICIULUI “ROUND-UP”
Cap. I. DEFINITII
a) Banca - Banca Transilvania S.A., ce asigura clientului serviciul denumit Round-Up
b) Round-Up- serviciul care permite rotunjirea sumelor achitate cu cardul in functie de
multiplul de rotunjire ales de client 1, 5, 10 lei, astfel incat sa fie posibila economisirea sumelor
rotunjite in contul dedicat Round-Up.
c) Client - persoana fizica titulară a cel puțin unui cont curent deschis la Bancă (denumit și
“client titular de cont”).
d) Cont curent - cont deschis de bancă unei persoane fizice pentru păstrarea mijloacelor
bănești ale acesteia și efectuarea unor operațiuni curente - depuneri si retrageri numerar,
diverse plati si incasari;
e) NEO BT - aplicatii de internet si mobile banking ce faciliteaza efectuarea unor operatiuni
bancare prin intermediul internetului. Acestea pot sa fie accesate prin computer sau prin
intermediul unui smartphone cu acces la internet in vederea obtinerii de informatii financiare
privind conturile bancare ale clientului si efectuarea de operatiuni bancare, precum si
posibilitatea activarii/ dezactivarii unor facilitati/ servicii disponibile in cadrul aplicatiei.
Aplicatia NEO se instaleaza din magazinele online dedicate pentru Android si IOS. Pe langa
functiile publice, clientii pot sa isi activeze si partea tranzactionala. Detalii despre NEO se
regasesc pe www.NEOBT.ro.
f) BT Pay- aplicație informatică securizată, sub formă unui portofel digital, accesibilă prin
intermediul telefonului mobil cu conexiune la Internet. Aplicația poate fi utilizată pe sistemele
de operare iOS și Android și este necesar să fie instalată din magazinele dedicate (Google Play
Store – pentru Android, Huawei App Gallery – pentru telefoane Huawei fără acces la servicii
Google, respectiv App Store pentru iOS). Detalii despre BT Pay se regasesc pe
www.bancatransilvania.ro in sectiunea BT Pay.
g) Cont Round-Up- Cont de economii in lei, purtator de dobanda, dedicat transferului automat
al sumelor rotunjite din contul curent in lei pe care este activ serviciul Round-Up, ca urmare
a platilor efectuate prin cardul asociat contului.
II. CONDITII PREALABILE
1. Serviciul Round-Up este un serviciu gratuit dedicat persoanelor fizice clienti ai Bancii
Transilvania S.A. si poate fi activat exclusiv online fie prin intermediul aplicatiei NeoBT, fie
prin BTPay, urmare a acceptarii acestor termeni si conditii.
2. Serviciul Round-Up se activeaza pe contul curent principal in lei. Conditia pentru activarea
acestuia este detinerea minim unui card de debit in lei atasat acestui cont.
3. Round-Up se poate activa pentru rotunjirea tranzactiilor efectuate prin cardurile care nu sunt
blocate temporar/ definitiv sau nu sunt inchise.
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4. Round-Up nu poate fi activat pentru cardurile in valuta dedicate persoanelor fizice ale Bancii
Transilvania, respectiv pentru cardurile de credit.
5. Round-up nu se poate activa pentru tranzactiile efectuate prin cardurile de masa electronice
eliberate de Banca Transilvania S.A. De asemenea, Round-up nu se poate activa pentru
conturile deschise de alte institutii financiar bancare care sunt vizibile in aplicatiile NeoBT/
BT Pay, iar ca urmare nu va functiona nici pentru platile efectuate cu cardurile asociate acestor
conturi, eliberate de aceste institutii financiar bancare (inclusiv cele din Grupul Financiar
Banca Transilvania).
6. Round-Up se activeaza la nivel de client, iar acest aspect semnifica rotunjirea in sus a tuturor
tranzactiilor efectuate cu cardurile de debit atasate contului curent in lei.
7. La activarea Round-Up, clientul poate defini unul din urmatoarele praguri de rotunjire: 1 leu,
5 lei, 10 lei. Ulterior activarii, poate modifica pragul de rotunjire, selectand o alta valoare
dintre cele mentionate: 1 leu, 5 lei sau 10 lei.
8. Sumele rezultate din rotunjirea valorii tranzactiilor efectuate cu cardul (cardurile), ca urmare
a activarii Round-Up, vor fi transferate intr-un cont dedicat Round-Up, purtator de dobanda.
9. Dobanda aplicata contului de economii Round-Up este variabila, banca avand dreptul sa
modifice procentul dobanzii pe parcursul derularii contractului, in functie de evolutia pietei.
Notificarea clientului privind aceasta actiune se realizeaza prin afisarea dobanzii in aplicatiile
BT PAY si NeoBT, la sediile bancii sau pe site-ul BT, in sectiunea economii si investitii.
Dobânda se calculează și se capitalizează lunar în contul curent aferent serviciului Round Up,
după formula:
D=

Valoarea nominala X Nr.efectiv de zile din perioada X Rata dobanzii
360 X 100

10. Contul de economii Round-Up este garantat de fondul de garantare a depozitelor ȋn sistemul
bancar, ȋn limita unui plafon de garantare de 100.000 euro echivalent pe deponent, ȋn
condițiile prevederilor Legii Nr. 311/2015, privind schemele de garantare a depozitelor și
Fondul de garantare al depozitelor bancare.

11. Conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul
de garantare a depozitelor bancare următoarele depozite sunt excluse de la garantare:
a) Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea
prevederilor art. 64 alin. (2);
b) Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt
definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
c) Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri
judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit
legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în
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această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor
primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit
indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz;
d) Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct.
26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
e) Depozite ale firmelor de investiţii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2
din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
f) Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când
acestea devin indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării
banilor;
g) Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit.
A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea
asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de
legislaţia pieţei de capital;
i) Depozite ale fondurilor de pensii;
j) Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale;
k) Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care
izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin;
12. Tranzactiile de plata prin card pentru care in urma activarii Round-Up, se rotunjesc si se
transfera diferenta rezultata in contul Round-Up, sunt:
✓ Plata cu cardul de debit efectuata la un POS BT sau al oricarei alte banci
✓ Platile efectuate online utilizand cardul de debit
✓ Platile la POS efectuate cu telefonul, utilizand BTPay, ApplePay, GooglePay
13. Platile efectuate din descoperirea de cont (overdraft), precum si transferurile efectuate din
contul curent (programate sau nu), retragerile de numerar cu cardul de debit, platile de facturi
la ATM nu vor fi rotunjite.
14. In cazul in care soldul contabil al contului din care se face plata cu cardul si care ar trebui sa
fie rotunjita este mai mic sau egal cu 30 lei (sold minim intagibil in scop de rotunjire prin
Round-Up), rontunjirea nu se va efectua. Ca urmare, nu se transfera nicio suma aferenta din
contul sursa in contul Round-Up.
De asemenea, in cazul in care contul din care ar trebui sa se transfere suma rezultata in urma
rotunjirii nu are disponibil suficient pentru rotunjire astfel incat sa acopere integral suma de
transfera in urma rotunjirii (situatia de fonduri insuficiente), rotunjirea nu se efectuaza,
respectiv nu se transfera nicio suma din contul cardului in contul Round-Up. Cu alte cuvinte,
prin activarea Round-Up, contul curent din care s-ar face rotunjirea nu va acumula debite
neautorizate ce ar rezulta din operatiunea de rotunjire si transfer in contul Round-Up.
15. In/ din contul dedicat Round-Up nu sunt permise alte transferuri fata de cele cele provenite
din rotunjiri. Asadar, contul Round-Up:
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nu permite atasarea unui card pentru utilizarea prin acesta a sumelor acumulate in cont;
nu permite depunerea de numerar prin canalele puse la dispozitie de banca clientilor sai
(ghiseu sau terminale cash-in);
nu permite retrageri de numerar prin canalele puse la dispozitie de banca clientilor sai
(ghiseu si terminale);
nu permite incasari intrabancare (de la alti client ai bancii) sau interbancare (de la clientii
altor institutii financiar-bancare), inclusiv tip Western Union;
nu permite efectuare de schimburi valutare in/ din acest cont;
nu permite efectuarea de plati intrabancare (catre alti client ai bancii) sau interbancare
(catre clientii altor institutii financiar-bancare), indiferent daca sunt ordonate la ghiseu
sau canale electronice la distanta si inclusive plati tip Western Union.

16. Momentul efectuarii rotunjirii corespunde cu momentul debitarii contului curent in lei la care
este atasat cardul cu care s-a facut plata rotunjita. Astfel ca rotunjirea are loc la decontarea
tranzactiilor, nu la autorizarea lor.
17. In cazul cardurilor de debit atasate la conturi curente cu linie de credit (overdraft), Round-Up
nu functioneaza daca valoarea tranzactiei de plata este acoperita integral sau partial din linia
de credit (overdraft).
18. In cazul platilor in valuta efectuate cu cardul de debit in lei atasat contului curent lei,
rotunjirea se va efectua la decontarea tranzactiei, dupa stabilirea echivalentului in lei a
tranzactiei decontate, atunci cand se debiteaza efectiv contul la care este atasat cardul.
19. In cazul in care operatiunea de plata prin card nu se finalizeaza cu succes (nu este decontata
cu succes), rotunjirea aferenta acesteia nu se efectueaza.
20.
In cazul in care se inchid toate conturile curente in lei si/ sau inceteaza relatia de afaceri,
fie la solicitarea clientului, fie la initiativa bancii, se inchide si serviciul Round-Up.
III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
1. Banca are dreptul de a utiliza contul dedicat Round-Up pentru cazurile de recuperare popriri
si restante acumulate ale persoanei fizice. In aceste situatii, contul Round-Up poate ramane
fara sold in urma recuperarii unor popriri/ restante, insa contul nu se va inchide ci va continua
sa acumuleze sume pana la inchiderea serviciului.
2. Banca
ii
va
pune
la
dispozitie
clientului
canalele
online
necesare
activarii/modificarii/inchiderii serviciului Round-Up, precum si cele de verificare ale soldului
contului dedicat pentru acest serviciu.
3. Banca se obliga sa plateasca bonificatia bruta, lunar, la aniversarea contului, in contul curent
aferent serviciului de economisire Round-Up.
4. Banca se obliga sa plateasca, la inchiderea serviciului, bobanda in contul curent aferent
serviciului de economisire Round-Up.
5. Banca se obligă să colecteze impozitul pe dobȃndă, ȋn momentul acordării bonificației,
conform prevederilor legale ȋn vigoare.
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6. Clientul are obligatia de a asigura in contul sau curent disponibilitatile necesare si suficiente
pentru ca Banca sa poata efectua rotunjirea sumelor aferente serviciului Round-Up.
7. Încheierea si executarea contractului aferent contului de Round-Up presupune prelucrarea
datelor cu caracter personal ale deponentului, despre care acesta poate afla detalii in
cadrul Notei de informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu
caracter personal aparținând Clienților BT, regasită pe website-ul Băncii
Transilvania, în cadrul Politicii de confidențialitate BT, sau, la cerere, în orice unitate a
băncii.
IV. DISPOZITII FINALE
1. Activarea serviciului Round-Up intra in vigoare de la data solicitarii acestuia si implicit a
acceptarii Termenilor si Conditiilor, puse la dispozitia clientilor prin interfata aplicatiilor
NeoBT si BT Pay, direct prin selectarea optiunii de “acceptare” din aceste interfete.
2. Termenii si Conditiile serviciului Round-Up se completeaza cu Conditiile Generale de Afaceri
ale Bancii Transilvania destinate Persoanelor Fizice.
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