Oferta servicii la ghiseu

PRINCIPALELE DREPTURI ALE CLIENTULUI
pentru
conturi curente,
conturi de economii,
depozite
cu exceptia serviciior de plata si a creditului catre consumatori.

Se recomanda citirea atenta a acestui document inainte de alegerea unui produs si semnarea
contractului.
Consumatorul care doreste deschiderea unui cont curent are dreptul de a solicita si obtine in mod
gratuit Ghidul care, continand explicatii simple in legatura cu acest serviciu, ajuta Clientul in
intelegerea modalitatilor de operare a contului si a costurilor implicate.
Si I PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
DREPTURILE CLIENTULUI
uo
INAINTE DE A ALEGE SE RECOMANDA






A se avea la dispozitie o copie a acestui document.
A se avea la dispozitie Documentul de Informare al fiecarui produs in care sunt
prezentate caracteristicile, riscurile si toate costurile pentru fiecare produs.
A se obtine gratuit si a se avea la dispozitie copia completa a contractului si/sau a
Documentului de Sinteza, chiar inainte de semnarea contractului, fara obligatii pentru
parti. Numai pentru contractele de finantare Banca are dreptul la restituirea cheltuielilor.
A se cunoaste exemple de ISC (Indicator Sintetic de Cost) in legatura cu contul curent.

LA MOMENTUL SEMNARII






Se va citi Documentul de Sinteza care contine toate conditiile economice si care se va
atasa contractului.
Se va incheia contractul in forma scrisa, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Se va primi o copie a contractului semnat de catre Banca si o copie a Documentului
de Sinteza, care se vor pastra de catre Client.
Nu se vor introduce in contract conditii contractuale mai putin avantajoase fata de cele
indicate in Documentul de Informare si in Documentul de Sinteza.
Se va alege metoda de comunicare a informatiilor, digitala sau pe suport de hartie.
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IN TIMPUL DERULARII CONTRACTULUI







Se vor primi informatii in legatura cu derularea contractului cel putin o data pe an,
continute intr-un extras de cont si intr-un Document de Sinteza.
Se va primi de la Banca propunerea oricaror modificari unilaterale ale conditiilor
contractuale, daca dreptul Bancii de modificare unilaterala este prevazut in contract.
Propunerea va trebui sa ajunga la destinatar cu un preaviz de cel putin doua luni si va
indica motivul care justifica respectiva modificare. Propunerea poate fi refuzata cel tarziu
la data prevazuta pentru intrarea acesteia in vigoare, in acest caz contractul incetand in
baza conditiilor anterioare.
Se va putea obtine pe cheltuiala Clientului, cel tarziu in termen de 90 de zile de la
efectuarea solicitarii, inclusiv in cazul inchiderii contului, copia documentelor
justificative in legatura cu oricare operatiune efectuata in ultimii zece ani.
In contractele de cont curent, se va avea dreptul la calcularea capitalizarii dobanzilor active
si pasive cu referire la aceleasi perioade.

LA INCETAREA CONTRACTULUI





Se va putea denunta unilateral in orice moment orice contract incheiat pe termen
nedeterminat, de exemplu contractul de cont curent, fara obligatia de a plati penalitati
sau de a sustine alte costuri de incetare a contractului.
Se va obtine incetarea contractului in termenele indicate in Documentul de Informare.
Se va obtine extrasul de cont care atesta incetarea contractului si indica toate
operatiunile efectuate.

RECLAMATII, LITIGII SI MEDIERE
In cazul aparitiei unui litigiu între Banca si Client cu privire la interpretarea si/sau executarea
Contractului, Clientul are facultatea de a face o reclamatie adresata Bancii prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire sau prin comunicare telematica catre Biroul Reclamatii al
Bancii Transilvania din Via Baldo degli Ubaldi nr. 184B, 000167 Roma, e-mail: [•]. Banca este
obligata sa raspunda in termen de 30 de Zile de la data primirii reclamatiei.
In cazul in care Clientul nu primeste raspuns în termenul indicat mai sus sau nu se considera
satisfăcut de raspunsul primit, inainte de a sesiza Autoritatea Judiciara acesta se poate adresa:
 Arbitrajului Bancar şi Financiar (ABF). Pentru informatii in legatura cu modalitatile de
sesizare a Arbitrajului Bancar si Financiar, Clientul poate consulta urmatoarea pagina de
Internet www.arbitrobancariofinanziario.it sau poate solicita informatii la filialele Bancii
Italiei sau la Banca. Emiterea unei hotarari a comisiei de arbitraj nu limiteaza dreptul
Clientului de a se adresa, in orice caz, autoritatii judiciare.
Inainte de a se adresa Autoritatii Judiciare, Banca sau Clientul are obligatia de a efectua procedura
de mediere obligatorie, in conditiile prevazute de articolul 5 din O.G. 28 din 4 martie 2010,
adresându-se: (i) Institutiei de Conciliere Bancara constituita de Conciliatorul Bancar Financiar –
Asociatia pentru rezolvarea litigiilor bancare, financiare si societare (ADR) (pentru informatii cu
privire la modalitatile de sesizare a acestui organ, Clientul poate consulta pagina de Internet a
Conciliatorului Bancar la adresa www.conciliatorebancario.it sau se poate adresa direct Bancii
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pentru informatii); sau (ii) unuia dintre celelalte organisme de mediere specializate în domeniul
bancar, inscrise in registrul special tinut de Ministerul Justitiei; sau (iii) Arbitrajului Bancar si
Financiar. Obligatia de a efectua procedura de mediere se considera indeplinita in cazul in care
Clientul a efectuat procedura prevazuta la paragraful precedent in cadrul ABF.
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