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ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREŞTI 

CONDIŢII GENERALE DE AFACERI PENTRU PERSOANE FIZICE 

EDIŢIA 2019 

1. INTRODUCERE 

 
1.1. Toate raporturile contractuale dintre ING Bank N.V., persoană juridică de drept olandez, constituită şi funcţionând în baza legilor 

olandeze, având sediul social în Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Olanda, înmatriculată sub nr. 33031431 în Registrul 

Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Amsterdam, prin sucursala sa ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala 

Bucureşti, având sediul social in Expo Business Park, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, 012095, Bucureşti, România, 

înregistrata în Registrul Comerţului sub nr. J40/16100/1994, ROONRC.J40/16100/1994 şi în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. 

RB-PJS- 40024/18.02.1999, cod de înregistrare fiscala RO 6151100, telefon + 40 21 222 16 00; fax + 40 21 222 14 01; e-mail 

contact@ing.ro (denumită în continuare „Banca”) si clientii sai, persoane fizice rezidente si/sau nerezidente („Clientul”) sunt 

guvernate de aceste Condiţii Generale de Afaceri (denumite în continuare „CGA”). ING Bank este o instituţie care funcţionează sub 

supravegherea Băncii Centrale Olandeze (De Nederlandsche Bank N.V.), având sediul social în Olanda, Amsterdam, Westeinde 1, 

cod poştal 1017 ZN, telefon +31 (0)20 524 9111, fax +31 (0)20 524 2500, e-mail info@dnb nl si a Autorităţii pentru Pieţele Financiare 

(Autoriteit Financiële Markten), având sediul social în Olanda, Amsterdam, Vijzelgracht 50, cod poştal 1017 HS, telefon +31 (0)20 

7972000, fax +31 (0)20 797 3800, website www.afm.nl. Banca Naţională a României (avand sediul social în str. Lipscani nr. 25, 

sector 3, Bucureşti, cod poştal 030031; telefon + 40 21 313 04 10, + 40 21 315 27 50; fax + 40 21 312 38 31; email Info@bnro ro) 

acţionează în calitate de autoritate de supraveghere subsidiară. 
1.2. Banca nu va intra in nici un raport contractual cu o persoana dacă aceasta nu accepta CGA. 

1.3. Prevederile prezentelor CGA guverneaza relatia Clientilor cu ING Bank cu privire la toate produsele/serviciile oferite de Banca 

acestora, aplicandu-se oricarui aspect care nu este reglementat expres in alt mod in alte cereri/contracte incheiate de Clienti cu Banca. 

1.4. Banca are dreptul sa refuze orice cerere pentru deschiderea relatiei/achizitionarea oricarui produs/serviciu, daca Clientul nu 

furnizeaza documentele, declaratiile si/sau informatiile solicitate de catre Banca sau furnizeaza date, informatii si/sau documente false 

sau cu privire la care exista indicii temeinice ca sunt false si/sau incomplete sau in alte cazuri, cu respectarea conditiilor prevazute de 

lege. In anumite situatii, relatia contractuala, precum si produsele/serviciile achizitionate la momentul deschiderii relatiei contractuale 

vor fi deschise restrictionate, in vederea efectuarii de catre Banca a unor verificari suplimentare asupra documentelor/declaratiilor 

furnizate de Client. 

Dreptul Băncii de a modifica CGA 
1.5. Banca isi rezerva dreptul de a modifica sau inlocui prezentele CGA. 

1.6. Toate modificările sau inlocuirile aduse prezentelor CGA vor fi notificate Clientului cu 2 (doua)  luni  inainte  de  data  propusa 

pentru modificare, pe hartie sau pe orice alt suport durabil, si vor fi puse la dispozitia acestuia in locatiile Băncii (ING Office- uri) 

si/sau, dupa caz, pe site-ul Bancii www.ing.ro. Termenul de 2 (doua) luni nu se va aplica modificarilor contractuale impuse prin 

aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificari aplicandu-se in functie de data intrarii in vigoare a reglementarilor respective. 

1.7. Toate modificarile sau inlocuirile vor fi considerate acceptate de catre Client, vor intra in vigoare si vor prevala asupra 

prevederilor anterioare ale CGA, in cazul in care acesta nu informeaza Banca, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a noilor 

modificari, ca nu le accepta. 

1.8. In cazul in care Clientul nu accepta modificarea sau inlocuirea prezentelor CGA, atat Clientul, cat si Banca au dreptul de a denunta 

(inceta) relatia contractuala. Clientul isi poate exercita acest drept, pana la data propusa pentru aplicarea modificarilor/ inlocuirea 

CGA, imediat si fara perceperea unor costuri suplimentare. In cazul denuntarii Contractului, Banca va acorda Clientului un termen 

rezonabil in vederea achitarii de catre acesta a tuturor sumelor pe care i le datoreaza. 

Furnizarea documentelor contractuale 
1.9. Banca furnizeaza Clientului, gratuit, toate documentele care formeaza prezentul contract (CGA, Ghidul pentru efectuarea platilor, 

Lista de Dobanzi si Lista de Taxe si Comisioane), pe hartie sau pe alt suport durabil, in vederea inceperii relatiei contractuale si la 

cerere (conform art. 1.10 de mai jos). 

1.10. Oricand pe durata relatiei contractuale, Clientul poate solicita Bancii un exemplar al CGA, al Ghidului pentru efectuarea platilor, 

al Listei de Dobanzi si al Listei de Taxe si Comisioane in vigoare la momentul solicitarii, iar Banca va transmite, in mod gratuit, pe 

orice suport durabil, documentul sau documentele solicitate. 

 

2. PREVEDERI GENERALE PRIVIND DESCHIDEREA, MENTINEREA ŞI OPERAREA UNUI CONT LA 

BANCĂ 

 
2.1. Banca nu va deschide niciun cont Clientului dacă acesta nu furnizează Băncii toate informatiile, declaratiile si/sau documentele 

solicitate de Bancă pentru identificarea Clientului, deschiderea si operarea contului. 

2.2. In momentul deschiderii unui cont la Banca sau al incheierii altor raporturi contractuale cu Banca, precum si pe intreg parcursul 

relatiei contractuale, Clientul va furniza Bancii toate informaţiile si documentele care reflecta datele personale de identificare, precum 

si orice alte documente justificative, declaratii si/sau informatii considerate relevante solicitate de Banca in orice moment, ori de cate 

ori aceasta considera necesar pentru justificarea operatiunilor derulate prin Banca (ca de ex. incasari, plati, depuneri si retrageri de 

numerar, etc.) si/sau determinarea situatiei reale a Clientului, cum ar fi fara a se limita la identificarea corespunzatoare a Clientului, 

verificarea identitatii beneficiarului si/sau provenientei fondurilor, scopul si natura tranzactiilor efectuate prin conturile Clientului. 
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2.3. Clientul va furniza in mod obligatoriu cel putin informatii si documente doveditoare privind adresa de domiciliu si adresa de 

resedinta (daca este cazul), date de contact, data si locul nasterii, codul numeric personal sau, dupa cum este cazul, alt element unic 

de identificare similar, numele/denumirea angajatorului sau natura activitatii proprii, sursa fondurilor sale, specimenul de semnatura, 

statutul fiscal detinut in Statele Unite ale Americii si/sau in orice alt stat. Documentele care atesta informatiile furnizate Bancii vor fi 

prezentate in original. 

2.4. Banca isi rezerva dreptul de a nu deschide contul/de a nu efectua tranzactiile ordonate de Client/Persoanele Imputernicite de acesta 

sau de a indisponibiliza contul/conturile Clientului si de a inceta relatia de afaceri (i) atunci cand Clientul//Persoana Imputernicita nu 

furnizeaza informatiile si/sau documentele solicitiate de Banca sau furnizeaza Bancii informatii false, eronate, incomplete, si/sau (ii) 

daca Banca are suspiciuni de frauda sau are suspiciuni cu privire la realitatea declaratiilor, informatiilor si documentelor furnizate 

Bancii, si/sau (iii) daca Banca are suspiciuni cu privire la scopul sau natura operatiunilor derulate prin contul/conturile Clientului (ex. 

efectuarea de tranzactii rezultate din activitati economice desfasurate de client). 

Totodata, in cazul unor suspiciuni privind implicarea directa sau indirecta a Clientului sau a unei/unor operatiuni ale sale in tari si/sau 

cu persoane fizice si/sau cu entitati avand domiciliul/sediul in tari care fac subiectul unui regim de sanctiuni internationale emise de 

Uniunea Europeana/ Statele Unite ale Americii /alte autoritati, cu care Banca nu deruleaza operatiuni conform unor prevederi legale 

si/sau politicii proprii, Banca isi rezerva dreptul de a bloca/refuza efectuarea tranzactiilor in/si din contul/conturile Clientului. Clientul 

recunoaste ca o asemenea neexecutare din partea Bancii nu atrage dreptul Clientului de a nu-si executa toate obligatiile asumate fata 

de Banca 

2.5. In cazul in care intervin modificari in informatiile/declaratiile/documentele furnizate Bancii, Clientul se angajeaza prin prezentele 

CGA sa informeze imediat Banca cu privire la respectivele modificari inclusiv modificarea datelor de identificare si/sau datelor de 

contact si sa puna la dispozitie, la solicitarea Bancii, documente justificative. Clientul informeaza Banca fie prin completarea 

formularelor puse la dispozitie de aceasta in sediile sale, fie prin intermediul altor canale puse la dispozitie in acest sens. 

2.6. Banca, dupa caz, va bloca contul/conturile Clientului si/sau va refuza sa execute operaţiunile derulate sau care urmeaza a se derula 

prin Banca, daca Clientul nu prezinta Bancii orice informatii suplimentare si/sau documente justificative solicitate de catre Banca sau 

prevazute in art. 2.2/2.3 de mai sus, incusiv daca informatiile prezentate sunt incomplete, eronate, false sau necorespunzatoare. Pe 

durata perioadei de blocare mentionata in art. 2.4 si 2.5 de mai sus, precum si in prezentul articol, Banca isi rezerva dreptul de a nu 

calcula dobanda la soldurile creditoare ale conturilor Clientului, iar Clientul recunoaste ca o asemenea neexecutare nu atrage dreptul 

Clientului de a nu-si executa toate obligatiile asumate fata de Banca. Totodata, neprezentarea/refuzul Clientului de a prezenta 

documentele justificative si/sau informatiile suplimentare solicitate de catre Banca va putea avea drept consecinta, inclusiv 

imposibilitatea acesteia de a furniza produse sau servicii noi sau continuarea furnizarii celor deja detinute de catre Client, si chiar 

incetarea raporturilor Banca – Client. 

2.7. Banca poate refuza sa execute ordinele, instructiunile, declaratiile si comunicarile catre Banca daca semnatura(ile) de pe aceastea 

nu este(sunt) conforma(e) cu specimenul(ele) de semnatura depus(e) la Banca de catre Client pe formularul special pus la dispozitia 

acestuia. Clientul este de acord prin prezenta ca Banca nu va fi responsabila pentru consecintele cauzate de falsificarea sau 

contrafacerea acestora. 

2.8. Clientul poate mandata Banca sa obtina in numele sau semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, care sa  fie 

folosita de Client in relatia cu Banca. Utilizarea semnăturii electronice extinse pentru semnarea documentelor in relatia cu Banca 

asigura identificarea semnatarului si garantează integritatea, autenticitatea, precum si existenta consimtamantului semnatarului in ceea 

ce priveste continutul documentului astfel semnat. 

Persoane Imputernicite 
2.9. Clientul poate imputernici una sau mai multe persoane fizice („Persoana Imputernicita”) care sa actioneze in numele si pe seama 

sa in relatia cu Banca. Numirea unei Persoane Imputernicite nu revoca mandatul primit de Persoanele Imputernicite anterior de Client. 

Revocarea unei Persoane Imputernicite trebuie facuta de Client in mod expres in conditiile mentionate in art. 2.15 de mai jos. 

2.10. Pentru a desemna o Persoana Imputernicita, Clientul si persoana fizica respectiva se vor prezenta personal la Banca, vor completa 

formularul special pus la dispozitie de catre Banca, vor prezenta toate informatiile si documentatia solicitate de catre Banca pentru 

identificarea Persoanei Imputernicite (inclusiv informatiile prevazute la art. 2.3), iar aceasta isi va depune specimenul de semnatura 

pe formularul special pus la dispozitie de catre Banca. Banca poate accepta sau refuza orice alt mandat emis de către Client care nu 

respectă cerinţele de mai sus şi, în mod particular, poate refuza să ţină cont de orice alt mandat cu caracter general în tot ceea ce 

priveşte operaţiuni ce pot constitui acte de dispoziţie pentru Client. Clientul accepta in mod expres ca o Persoana Imputernicita pe un 

cont al sau nu poate efectua: (i) operatiuni de retragere numerar direct din cont daca  Persoana Imputernicita  nu detine un card 

suplimentar emis pe acest cont; (ii) transferuri din cont daca Persona Imputernicita nu detine serviciul Home Bank; (iii) in legatura cu 

un cont de plati accesibil online: initiere de ordine de plata printr-un prestator de servicii de initiere a platii (« PSIP »), solicitare de 

informatii despre cont prin prestatori de servicii de informare cu privire la conturi (« PSIC »), daca Persoana Imputernicita nu detine 

serviciul Home Bank. Clientul intelege ca Banca nu va fi raspunzatoare pentru refuzul efectuarii operatiunilor mentionate la pct (i), 

(ii) si (iii) de mai sus daca Persoana Imputernicita nu indeplineste conditiile indicate. 

2.11. Persoana Imputernicita nu isi poate exercita mandatul daca informatiile si/sau documentele solicitate de Banca nu au fost 

prezentate de Persoana Imputernicita si daca acestea nu si-a depus specimenul de semnatura la Banca. Prevederile art. 2.7 de mai sus 

sunt de asemenea aplicabile in relatia cu Persoana Imputernicita. 

2.12. Persoana Imputernicita declara ca este de acord sa respecte toate prevederile CGA, cu posibilele modificari periodice, in toate 

raporturile contractuale cu Banca. 

2.13. Persoana Imputernicita are dreptul sa efectueze toate operatiunile permise in baza mandatului acordat, cu exceptia dreptului de 

a inchide conturile si relatia Clientului cu Banca. In vederea indeplinirii acestui mandat, Persoana Imputernicita va semna in numele 

si pe seama Clientului ordinele, contractele si/sau orice alt document necesar, semnatura sa fiind opozabila Clientului. 

2.14. Persoanei Imputernicite nu ii este permis sa-si delege mandatul de a actiona in numele si pe seama Clientului. 

Persoana Imputernicita se angajeaza prin prezenta sa se prezinte personal la Banca si sa completeze un formular special pus la 

dispozitie de catre Banca pentru a informa Banca imediat si explicit cu privire la toate modificarile oricarei informatii furnizate Bancii 
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referitoare la datele sale personale (inclusiv datele sale de contact) si sa puna la dispozitie, daca este cazul, documente justificative.  

2.15. Pentru a revoca o Persoana Imputernicita, Clientul se va prezenta personal la Banca si va completa un formular special pus la 

dispozitie de catre Banca, indiferent daca aceasta revocare a fost inregistrata la un registru public sau a fost facuta publica sub orice 

forma (Banca având dreptul dar nu şi obligaţia de a verifica revocarea mandatului). Revocarea va fi opozabila Bancii incepand cu ziua 

bancara imediat urmatoare depunerii acesteia la Banca. Banca este autorizata prin prezenta de catre Client sa execute tranzactiile 

initiate sau instructiunile date de Persoana Imputernicita anterior acestei zile bancare urmatoare, iar Banca nu va fi responsabila pentru 

niciuna din consecintele ce decurg din acestea. Din momentul in care dreptul de reprezentare nu mai este in vigoare, Clientul accepta 

raspunderea pentru toate consecintele care pot rezulta din utilizarea de catre Persoana Imputernicita revocata a documentelor furnizate 

de Banca (ca de exemplu formulare, mijloace de plata si carduri suplimentare etc.) aflate in posesia Persoanei Imputernicite revocate. 

2.16. In cazul in care apare un litigiu in legatura cu numirea sau revocarea Persoanei Imputernicite sau cu primirea de catre Banca  a 

unor instructiuni contradictorii, Banca are dreptul sa blocheze contul/conturile Clientului pana cand respectivul litigiu este solutionat 

si Banca primeste dovezi satisfacatoare in acest sens. Exercitarea de catre Banca a dreptului sus-mentionat nu atrage dreptul Clientului 

de a nu-si executa toate obligatiile asumate fata de Banca, iar Clientul si Persoana Imputernicita se angajeaza sa nu traga la raspundere 

Banca pentru niciuna din consecintele care decurg din aceasta. 

Condiţii de executare a instrucţiunilor Clientilor/Persoanelor Imputernicite 

2.17. Banca va executa ordinele Clientului/Persoanei Imputernicite şi va derula alte contracte încheiate cu Clientul, în conformitate cu 

normele si procedurile sale si cu prevederile CGA, precum si cu prevederile respectivelor contracte semnate cu Clientul. 

2.18. Clientul/Persoana Imputernicita va asigura completarea in intregime, clara si corecta pe formularele speciale puse la dispozitie 

de catre Banca a ordinelor, instructiunilor, declaratiilor si comunicarilor catre Banca. 

2.19. Banca isi rezerva dreptul de a nu executa ordinele de plata de tip transfer credit /instructiunile Clientului/Persoanei Imputernicite 

daca acestea nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 2.19 din prezentele CGA. 

2.20. Clientul are responsabilitatea de a obţine si de a furniza in timp util Bancii toate autorizaţiile valutare necesare sau oricare alte 

aprobări si autorizaţii emise de Banca Nationala a Romaniei sau de alt organ sau autoritate special(a) de supraveghere din Romania 

care sunt necesare executarii instructiunilor Clientului sau ale Persoanei Imputernicite si toate celelalte documente solicitate de Bancă 

în vederea executării instrucţiunilor Clientului sau ale Persoanei Imputernicite. In cazul in care Clientul sau Persoana Imputernicita 

nu procedeaza astfel, Banca are dreptul sa nu execute instructiunea respectiva. 

2.21. Banca va accepta instructiuni si ordine de plată de tip transfer credit de la Client/Persoana Imputernicita numai in timpul 

programului de lucru al Bancii (in interiorul “Cut-off-time- ului”- orele limita stabilite de catre Banca pentru receptionarea – primirea 

- instructiunilor Clientului/Persoanei Imputernicite, in vederea executarii anumitor tipuri de tranzactii. Acestea sunt aduse la cunostinta 

Clientului/ Persoanei Imputernicite prin “Ghidul pentru efectuarea platilor” si afisate in locatiile ING Bank, precum si pe pagina de 

internet www.ing ro.). Instructiunile si ordinele de plată de tip transfer credit transmise după incheierea programului de lucru (dupa 

cut-off-times) sau in zilele nelucratoare vor fi considerate ca fiind primite în următoarea zi lucratoare bancara. 

2.22. Banca nu va avea obligaţia de a executa niciun ordin de plata de tip transfer credit al Clientului/Persoanei Imputernicite daca: 

a) ordinul de plata de tip transfer credit nu este completat in intregime pe formularele speciale puse la dispozitie de catre Banca sau 

nu sunt corect completate toate campurile obligatorii pentru efectuarea tranzactiei sau ordinul nu este autorizat în mod corespunzator 

si transmis prin mijloacele de comunicare sau de transfer de date aprobate de Banca; in plus, in cazul unui ordin de plata initiat printr-

un Tert PSP, daca exista dubiu cu privire la identitatea sau autoritatea unui astfel de Tert PSP sau exista o suspiciune de acces 

fraudulent sau neautorizat la contul din care se efectueaza operatiunea sau suspiciune de initiere frauduloasa a ordinului de plata b) 

soldul contului Clientului nu este suficient pentru a permite efectuarea tranzacţiei si plata comisioanelor aferente acesteia, daca este 

cazul (dupa ce Banca a efectuat verificarea corespunzatoare, in conformitate cu procedurile sale); c) Banca nu primeste instructiunea 

inainte de incheierea programului de operare a ordinelor de plata de tip transfer credit pentru acel tip de tranzactie stabilit de catre 

Banca (cut-off-times), in caz contrar aplicandu-se prevederea art. 2.22 de mai sus; d) efectuarea tranzactiei este impiedicata de 

existenta unei popriri sau  a unor masuri de sechestru asupra conturilor Clientului sau este interzisa in alt mod prin lege, de CGA, de 

un titlu executoriu, executare silita sau de orice alta restrictie sau imprejurare similara; e) tranzactia nu este conforma cu legile si/sau 

reglementarile bancare in vigoare sau exista suspiciuni referitoare la scopul sau natura tranzactiei; h) tranzactia este ordonata direct 

sau indirect din/catre tari sau catre persoane fizice si/sau entitati cu domiciliul/sediul in tari cu care Banca, in baza unor prevederi 

legale si/sau politicii proprii nu deruleaza operatiuni. Clientul se poate informa cu privire la lista acestor tari in locatiile Bancii. 

2.23. Clientul/Persoana Imputernicita nu poate solicita Bancii sa retraga (sa revoce) ordinele de plata de tip transfer credit dupa 

momentul primirii acestora de catre Banca, cu exceptia ordinelor de plata de tip transfer credit viitoare – recurente/la termen/direct 

debit - care pot fi revocate in conditiile specificate in Ghidul pentru efectuarea platilor. In cazul in care revocarea unui ordin de plata 

de tip transfer credit este totusi posibila, Banca isi rezerva dreptul de a percepe Clientului o taxa de revocare, a carei valoare este 

indicata in Lista de Taxe si Comisioane a ING Bank pentru persoane fizice. 

Dovada executarii 
2.24. Dovada executarii instructiunilor sau ordinelor de plata de tip transfer credit date Bancii se va face prin extrasele de cont, inclusiv 

in format electronic, furnizate Clientului de catre Banca. 

Comunicarea instructiunilor si solicitarea de informatii 
2.25. Clientul/Persoana Imputernicita va transmite instructiuni Bancii prin utilizarea formularelor puse la dispozitie de catre Banca si 

a mijloacelor de comunicare si de transfer de date aprobate de Banca (sau prin serviciul Home’Bank). Banca are dreptul de a nu 

executa instructiunile Clientului sau ale Persoanei Imputernicite daca aceste instructiuni nu au fost date pe formularele speciale puse 

la dispozitie de Banca sau daca au fost transmise prin alte mijloace de comunicare sau de transfer de date decat cele aprobate de Banca. 

Orice observatii sau mentiuni care nu sunt solicitate de Banca pentru a face sau a primi plata, incluse in instructiunile de plata cu 

privire la: (a) scopul, destinatia sau utilizarea propusa a fondurilor; (b) referiri la anumite facturi sau contracte sau (c) orice alte date, 

vor fi considerate: (i) ca fiind observatii si remarci private intre platitor si beneficiarul fondurilor, (ii) ca nefiind adresate Bancii; si, in 

consecinta, Banca nu va lua in considerare aceste observatii si mentiuni. 
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2.26. La primirea fondurilor destinate contului unui Client, in cazul in care Clientul nu are un cont in moneda ordinului de plata, atunci 

Banca va putea converti automat moneda primita in lei sau intr-o alta valuta care corespunde unui cont in valuta al Clientului. Toate 

aceste operatiuni de schimb valutar vor fi efectuate la cursul de schimb al Bancii valabil in momentul creditarii contului. Prevederile 

“Ghidului pentru efectuarea platilor” privind cursul de schimb sunt aplicabile. 

2.27. Utilizarea faxului, telefonului sau a mesajelor electronice ca mijloace de comunicare pentru comunicarea instructiunilor sau 

transmiterea ordinelor de plata nu este permisa decat daca este aprobata in prealabil de catre Banca. 

2.28. Formularele, mijloacele de comunicare si de transfer de date si cardurile puse la dispozitie de catre Banca Clientului sau 

Persoanei Imputernicite vor fi pastrate si folosite de catre Client sau Persoana Imputernicita cu atentia cuvenita si in conformitate cu 

regulile Bancii. In cazul in care Clientul sau Persoana Imputernicita a primit o semnatura electronica sau un cod/PIN secret, sau orice 

alte Elemente de securitate aferente instrumentelor de plata de care beneficiaza, acestia se obliga sa le pastreze in siguranta, scop in 

care vor lua toate masurile de precautie necesare pentru asigurarea securitatii acestora, pentru prevenirea fraudei si/sau a utilizarii lor 

neautorizate si/sau necorespunzatoare si nu le vor transmite/divulga catre terte parti, cu exceptia Tertilor PSPi autorizati carora le este 

permis, in conditiile prevazute de lege, sa se bazeze pe procedurile de autentificare ale Bancii cand presteaza servicii de plata Clientilor 

Bancii, astfel cum acestea sunt mentionate in Ghidul Platilor. 

2.29. Clientul sau Persoana Imputernicita vor informa fara intarziere Banca in cazul in care descopera orice nereguli, pierdere, furt 

sau intrebuintare necorespunzatoare a oricaror formulare, mijloace de comunicare si de transfer de date, carduri, semnaturi electronice 

sau coduri/PIN-uri secrete utilizate in legatura cu Banca. Banca nu va fi responsabila in cazul in care Clientul sau Persoana 

Imputernicita nu isi vor indeplini aceasta obligatie. 

2.30. Consecintele intrebuintarii necorespunzatoare de catre Client sau Persoana Imputernicita a oricaror formulare, mijloace de 

comunicare si de transfer de date, carduri, semnaturi electronice sau coduri secrete, instrumente de plata electronica, vor fi in intregime 

pe seama si pe riscul Clientului. 

2.31. Daca relatia contractuala dintre Client si Banca a incetat indiferent de cauza, Clientul/Persoana Imputernicita va distruge, daca 

e cazul, toate formularele neutilizate, cu exceptia cazului in care Banca solicita sa se procedeze in alt mod. 

2.32. Cand Clientul/Persoana Imputernicita da instructiuni Bancii, Banca va depune diligentele necesare pentru a verifica identitatea 

Clientului sau a Persoanei Imputernicite in conformitate cu procedurile Bancii. In afara cazurilor de culpa grava sau intentie, Banca 

nu va fi responsabila pentru niciun fel de pierderi sau costuri directe sau indirecte suportate de Client ca urmare a instructiunilor 

eronate, redundante, care induc in eroare sau care prezinta orice alt fel de insuficiente/nereguli. 

2.33. Banca nu va fi responsabila pentru niciun sechestru sau poprire instituit (a) asupra sumelor de bani ale Clientului de catre orice 

autoritate sau organ din Romania sau din strainatate, indiferent de motivele acestuia si pentru nicio tranzactie ordonata de catre Client 

sau Persoana Imputernicita si care nu poate fi executata de catre Banca urmare a instituirii sechestrului sau popririi. La sumele 

indisponibilizate ca urmare a sechestrului sau popririi nu se vor acumula dobanzi. 

2.34. Inaintea initierii unei operatiuni de plata specifice, Clientul/Persoana Imputernicita poate solicita Bancii, printr-o cerere scrisa 

sau prin intermediul serviciului My Line la telefon *2ING (*2464) sau 031.406.2ING (031.406.2464) (in limba engleza), informatii 

privind termenul maxim de executare a operatiunii, precum si taxele si comisioanele aferente unei operatiuni de plata specifica, 

furnizand in acest sens Bancii informatii corecte si complete despre aceasta (cum ar fi: suma, moneda, banca beneficiarului platii, 

precum si orice alte informatii relevante sau care ii vor fi solicitate de Banca). 

 

Alimentarea contului 
2.35. Clientul va alimenta in mod corespunzator si la timp contul ce urmeaza a fi debitat pentru executarea ordinelor sale de plata. 

2.36. Banca va avea dreptul sa refuze sau sa suspende executarea oricarei instructiuni pentru care nu au fost asigurate la timp fondurile 

necesare atat pentru executarea ordinului de plata, cat si pentru achitarea comisionului aferent acestuia. 

Creditarea contului 
2.37. Pentru sumele primite în cont, Banca îşi rezervă dreptul de a deduce comisioanele sale din suma ordinului de plată înainte de 

creditarea acesteia în contul Clientului. Comisioanele Bancii sunt prevazute in Lista de Taxe si Comisioane pentru persoane fizice. 

Clientul va fi informat cu privire la valoarea totală a operaţiunii de plata şi comisioanele aplicate, prin intermediul extrasului de cont 

2.38. Clientul este obligat sa notifice imediat Banca cu privire la orice creditare pe care nu o recunoaste sau pe care nu este indreptatit 

sa o primeasca si despre care cunoaste ca nu o poate folosi, sub sanctiunea legii aplicabile. Daca Banca constata sau este informata ca 

un cont a fost creditat in mod gresit, aceasta poate anula creditarile fara a trimite nicio notificare Clientului, iar operatiunea va fi 

evidentiata in extrasele de cont. 

2.39. În anumite situatii, Banca poate, anterior primirii fondurilor aferente unei tranzactii, sa crediteze contul Clientului cu suma 

tranzactiei, in baza notificarii primite de la prestatorul de servicii de plata al platitorului. In acest caz, data inregistrarii tranzactiei este 

ziua bancara in care suma este creditata in contul Clientului si data valutei este data in care ING Bank primeste efectiv fondurile. 

2.40. În cazul în care nu se primesc fondurile aferente tranzactiei mentionate la pct. 2.41, prestatorul de servicii de plata al platitorului 

revenind asupra notificarii initiale, Banca va informa Clientul si va corecta inregistrarile efectuate pe contul acestuia. Daca este cazul, 

Banca va acorda Clientului un termen pentru restituirea sumelor incasate. Dupa expirarea acestui termen, Banca  va aplica dobanda 

penalizatoare la suma nerestituita, in conformitate cu Lista de dobanzi. 

Valute si operatiuni cu valuta 
2.41. Sumele in valuta vor fi supuse, de drept si imediat, tuturor efectelor prevederilor statutare si legale aplicabile in tarile valutelor 

in cauza si/sau in tarile bancilor corespondente care opereaza cu aceste valute si/sau in Romania, tuturor masurilor luate de autoritatile 

din tarile respective si tuturor cazurilor de „forta majora si/sau caz fortuit” care pot aparea. 

2.42. Banca nu va fi responsabila pentru nicio consecinta care aduce prejudicii Clientului si care poate decurge din imprejurarile 

mentionate in art. 2.43 de mai sus, in special daca situatia astfel aparuta poate cauza deprecierea, indisponibilitatea temporara, totala 

sau partiala, a acestor active in tarile in cauza. 
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Serviciile unor terte parti 
2.43. Clientul intelege si accepta faptul ca Banca poate utiliza/beneficia de serviciile unor terte parti pentru executarea ordinelor 

Clientului si pentru derularea altor contracte cu Clientul. Banca va avea dreptul sa plaseze bunurile si/sau titlurile de valoare apartinand 

Clientului in custodia unor terte parti in numele Bancii. Banca nu va fi responsabila pentru nici o deficienta  de executare din partea 

unor astfel de terti. 

 

Servicii de colectare, livrare si depozitare 
2.44. In cazul in care, la cererea Clientului, Banca accepta sa ofere servicii de depozitare de valori mobiliare, Banca va suporta riscul 

doar din momentul in care valorile mobiliare sunt predate Bancii. 

 

Raspunderea 
2.45. Răspunderea Băncii faţă de Client este limitată la pagubele suferite de catre acesta, care sunt o consecinta directa si necesara a 

neexecutarii vreunei obligatii a Bancii si numai atunci cand acestea sunt cauzate cu intentie sau din culpa grava de catre Banca, cu 

incalcarea CGA. Banca nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Clientului dintr-o simpla imprudenta sau neglijenta. Banca 

nu va fi raspunzatoare pentru niciun prejudiciu pe care Clientul il poate suferi ca urmare a: (a) oricarui caz de Forta Majora sau Caz 

Fortuit asa cum este descris in art. 2.48 si 7.5 din prezentul document; (b) deciziilor luate de catre autoritati din Romania, straine sau 

internationale. 

2.46. Prin prezentele CGA, Clientul consimte ca raspunderea Bancii nu poate fi invocata in caz de Forta Majora sau Caz Fortuit cum 

ar fi situatiile cand resursele umane si/sau tehnice necesare efectuarii tranzactiilor sunt indisponibile din motive cum ar fi greva 

angajatilor, defectarea, chiar si temporara si din orice motiv, a sistemului informatic sau calculatoarelor acesteia, distrugerea sau 

stergerea informatiilor stocate in calculatoarele sale sau intreruperea oricaruia dintre mijloacele acesteia de comunicare. Banca nu va 

fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a 

neindeplinirii obligatiei de a pune la dispozitia acestuia fonduri, atunci cand acesta a fost notificat de catre Banca cu privire la o criza 

de lichiditate care face imposibila, in mod obiectiv, obtinerea fondurilor necesare pe piata interbancara relevanta. De asemenea, 

Clientul consimte prin prezenta ca Banca nu va fi raspunzatoare pentru consecintele directe sau indirecte ale oricaror erori sau intarzieri 

imputabile altor institutii sau organe sau pentru acelea care decurg din orice act sau fapta comisa de catre un  tert. 

2.47. In cazul unei operatiuni de plata care se dovedeste ca nu a fost autorizata de Client, precum si in cazul unei operatiuni de plata 

autorizata in mod corect care nu a fost executata sau a fost executata in mod gresit de catre Banca, cu privire la care Clientul a notificat 

Banca potrivit art. 3.4 de mai jos, Banca va rambursa imediat Clientului (in calitate de ordonator al platii) suma aferenta operatiunii 

de plata neautorizata, respectiv operatiunii executata defectuos si, daca este cazul, va readuce contul Clientului care a fost debitat in 

situatia in care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata neautorizata sau executata necorespunzator nu s-ar fi efectuat. 

2.48. In cazul unei operatiuni de plata ordonata in mod corect de catre Client si neexecutata sau executata necorespunzator, cu privire 

la care Clientul a notificat Banca potrivit art. 3.4 de mai jos, Banca raspunde fata de Client, cu exceptia cazului in care  poate aduce 

dovezi ca prestatorul de servicii de plata (banca) al beneficiarului platii a primit, in termenul de executare agreat cu Clientul, suma 

care face obiectul operatiunii respective de plata. 

2.49. In situatia in care se dovedeste ca Banca nu si-a indeplinit obligatia de creditare a contului Clientului (in calitate de beneficiar al 

platii) sau si-a indeplinit-o in mod defectuos, aceasta va pune imediat la dispozitia Clientului suma operatiunii de plata si, daca este 

cazul, va credita contul acestuia cu suma corespunzatoare. 

2.50. In cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau executate in mod defectuos, Banca, la cererea Clientului, va actiona neintarziat 

in vederea identificarii operatiunii de plata si il va informa pe acesta cu privire la rezultate. 

2.51. Banca va rambursa Clientului toate comisioanele si dobanzile percepute ca urmare a executarii in mod defectuos a unei 

operatiuni de plata de catre Banca. 

2.52. Banca nu va putea fi facuta raspunzatoare pentru nicio pierdere suferita de Client urmare a executarii unei operatiuni de plata in 

baza codului unic de identificare (ex: IBAN) mentionat in instructiunea de plata. La cererea Clientului, Banca va depune insa eforturi 

rezonabile pentru a recupera fondurile implicate in operatiunea de plata. Pentru demersurile sale, Banca isi rezerva dreptul de a percepe 

Clientului o taxa investigatie (corectie) sau de retur, a carei valoare este mentionata in Lista de taxe si comisioane pentru persoane 

fizice. Bancile implicate in investigatie (banca beneficiarului platii/bancile corespondente) pot percepe la randul lor comisioane. 

 

Mosteniri  

Comunicarea decesului 
2.53. In cazul decesului Clientului, mostenitorii (inclusiv legatarii) si orice imputerniciti ai decedatului vor comunica de indata Bancii 

evenimentul si vor prezenta Bancii certificatul de deces in original sau o copie a acestuia legalizata de un notar public. Contul/ 

Conturile Clientului decedat va/vor fi blocat(e) de Banca la data prezentarii certificatului de deces. Banca isi rezerva dreptul de a nu 

calcula dobanda la soldurile creditoare sau debitoare ale conturilor Clientului decedat. 

2.54. Banca nu va putea fi facuta responsabila pentru nicio consecinta daca, inainte de a primi certificatul de deces, indeplineste 

instructiuni date de una din Persoanele Imputernicite, co-titulari ai conturilor si/sau bunurilor Clientului decedat sau de imputernicitii 

cotitularilor in limita imputernicirilor conferite acestora inainte sau dupa data decesului Clientului. 

 

Dovada calitatii de mostenitor 
2.55. Mostenitorii (inclusiv legatarii) vor prezenta Bancii certificatul de mostenitor emis de un notar public (in original sau copia 

legalizata a acestuia) care prevede transmiterea succesiunii, in general, si a bunurilor depozitate la Banca, in particular, si/sau orice 

alte documente pe care Banca le considera necesare sau utile. Sumele existente in conturile Clientului decedat vor fi puse la dispozitia 

mostenitorilor doar prin transfer bancar, cu respectarea mentiunilor din certificatul de mostenitor. 
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Drepturi comune asupra bunurilor 
2.56. Toate tranzactiile care au legatura cu bunurile apartinand mostenirii, indiferent daca aceste bunuri sunt inregistrate pe numele 

Clientului decedat sau al sotiei/sotului acestuia/acesteia care are un drept comun de proprietate asupra acestor bunuri, vor fi efectuate 

cu acordul scris al tuturor persoanelor care, conform documentelor care atesta transmiterea mostenirii, au calitatea de mostenitori 

(inclusiv legatari) asupra respectivelor bunuri. 

2.57. Mostenitorii si legatarii universali sau cu titlu universal ai Clientului raspund indivizibil pentru toate obligatiile de orice natura 

ale Clientului decedat fata de Banca. 

Continuarea raportului cu succesorii 
2.58. Raporturile contractuale dintre Banca si Clientul decedat vor continua cu mostenitorii (inclusiv legatarii), cu exceptia cazului in 

care Banca hotareste altfel. 

2.59. Daca raportul contractual cu Clientul nu este continuat cu mostenitorii, acestia vor achita orice datorii restante fata de Banca in 

cel mai scurt termen posibil. 

 

3. DOCUMENTE BANCARE 

 
Documente bancare. Extrase de cont 
3.1. Clientul consimte prin CGA (a) sa accepte extrasele de cont ca fiind conforme si corecte in cadrul oricaror proceduri legale si in 

orice alte scopuri si ca reprezentand dovezi concludente ale obligatiilor Clientului, cu exceptia cazului in care aceste extrase de cont 

contin o greseala flagranta si (b) ca aceste extrase de cont sunt valabile fara nici o semnatura sau certificare din partea Bancii. 

3.2. Extrasele de cont sunt generate de Banca automat la sfârşitul fiecărei luni în care cel puţin o tranzacţie a fost înregistrată în contul 

respectiv (cum este cazul intrărilor sau ieşirilor de fonduri). Extrasele de cont ii sunt furnizate Clientului (transmise/puse la dispozitie) 

gratuit, o singură dată pe luna, după ultima zi a fiecărei luni pentru luna precedenta, in una din urmatoarele modalitati, in functie de 

optiunea Clientului exprimata in Cererea de deschidere relatie/ulterior: (i) prin poştă, la adresa de corespondenta a Clientului sau (ii) 

prin serviciul Home’Bank unde Clientul poate vizualiza, salva şi tipari extrasele de cont. În cazul în care Clientul doreşte  un duplicat  

al  extrasului  de  cont,  îl  poate  solicita  gratuit  prin intermediul  oricarui ING Office sau prin apelarea Serviciului My’Line (caz în 

care extrasul de cont va fi transmis prin poştă, pe adresa de email sau in oricare ING Office indicat de Client). 

3.3. Clientul este obligat sa verifice imediat dupa primire toate confirmarile, extrasele de cont, notele sau orice alte comunicari trimise 

de catre Banca pentru a verifica daca instructiunile date de catre Client sau de catre Persoana Imputernicita au fost executate in mod 

corect de catre Banca. Clientul are obligatia de a notifica Bancii orice inadvertente sau erori pe care le descopera in respectivele 

confirmari, extrase de cont, note sau in alte comunicari ale Bancii. 

3.4. Toate tranzactiile si extrasele de cont, notele, precum si alte comunicari ale Bancii vor fi considerate ca fiind aprobate de catre 

Client daca nu au fost contestate in scris in termen de 13 (treisprezece) luni de la data la care tranzactia a fost efectuata si inregistrata 

in cont. 

3.5. Prin exceptie de la prevederile Clauzei 3.4 de mai sus, daca Banca descopera ca a comis o greseala cu privire la orice cifra, in 

oricare calcul, confirmare, extras de cont, nota sau alta comunicare catre Client, Banca va rectifica o astfel de greseala fara a trimite 

vreo notificare, iar operatiunea va fi evidentiata in extrasele de cont. 

 

4. DOBANZI, COSTURI, SPEZE SI COMISIOANE  

 

Dobanda 
4.1. Banca va calcula dobanda la soldul zilnic al contului Clientului, in conformitate cu rata dobanzii prevazuta in Lista de Dobanzi 

furnizata Clientului la momentul deschiderii relatiei /ulterior, pe hartie sau pe un alt suport durabil (inclusiv prin SMS). Lista de 

Dobanzi este afisata in locatiile Bancii si pe site-ul www.ing ro, reprezinta anexa a prezentelor CGA si face parte integranta din 

acestea. Dobanda este stabilita de Banca in functie de tipul contului si de valoarea sumelor existente in acesta. Banca va calcula, va 

retine si va plati impozitul pe dobanda aferenta conturilor Clientului in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

4.2. Banca va credita dobanda in contul Clientului lunar, in ultima zi calendaristica a lunii. Dobanda va fi acordata din ziua in care 

este creditat contul Clientului pentru toate sumele existente in cont, pana la data debitarii efective a acestora (inclusiv in situatia in 

care anumite sume sunt indisponibilizate in vederea decontarii). 

4.3. Cu exceptia cazului in care se stipuleaza altfel in alte contracte incheiate intre Client si Banca, Banca va percepe penalitati pentru 

overdraft neautorizat (dobanda penalizatoare), prevazuta in Lista de Dobanzi pentru persoane fizice, asupra tuturor sumelor, inclusiv 

principal, onorarii, costuri, speze, comisioane si orice alte cheltuieli care sunt suportate de Banca in baza sau in legatura cu relatia sa 

cu Clientul si care nu sunt platite Bancii de catre Client la scadenta. Clientul confirmă în mod expres si in cunostinţă de cauză nivelul 

dobânzii penalizatoare şi este de acord ca acesta reflectă prejudiciul (direct şi indirect) suferit de Banca, intelegand sa achite integral 

orice dobanzi penalizatoare aplicabile conform prezentului Contract. 

4.4. Clientul declara ca a fost informat cu privire la posibilitatea modificarii de catre Banca a valorii ratei dobanzii bonificate la soldul 

contului curent/economii (daca nu este prevazut altfel in alt contract special incheiat de Client cu Banca) si/sau a dobanzii percepute 

(dobanda penalizatoare), atat in sensul majorarii, cat si al diminuarii acestora. In cazul in care Banca decide sa diminueze rata dobanzii 

bonificate la sumele din conturile Clientului sau sa majoreze dobanda penalizatoare, va notifica Clientul cu 2 (doua) luni inainte de 

aplicarea noii valori, in scris sau pe orice suport durabil( inclusiv prin SMS), in conformitate cu prevederile art.7.10 din prezentele 

CGA. In cazul in care Banca decide majorarea ratei dobanzii acordate Clientului sau diminuarea dobanzii penalizatoare, astfel de 

modificari pot fi aplicate fara notificarea prealabila a Clientului, Banca notificandu-l ulterior, cu prima ocazie, prin orice modalitate 

disponibila. Totodata, Banca va afisa Lista de Dobanzi actualizata in locatiile Bancii si pe pagina de internet www.ing.ro. 

4.5. In cazul in care Clientul nu accepta noua valoare a dobanzii, atat Clientul, cat si Banca au posibilitatea de a denunta (inceta) relatia 

contractuala. Clientul isi poate exercita acest drept imediat si fara costuri suplimentare, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare  

http://www.ing.ro/
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a noii dobanzi. Neprimirea de catre Banca a unui raspuns din partea Clientului sau nedenuntarea contractului pana la data propusa 

pentru intrarea in vigoare a noii dobanzi, va fi considerată acceptare tacită de către acesta. In cazul denuntarii Contractului, Banca va 

acorda Clientului un termen rezonabil in vederea achitarii de catre acesta a tuturor sumelor pe care i le datoreaza. 

 

Costuri, speze, comisioane. 
4.6. Pentru serviciile sale, Banca are dreptul de a percepe Clientului comisioane si taxe. Aceste speze sunt specificate in Lista de Taxe 

si Comisioane pentru persoane fizice, parte integranta din prezentele CGA. Lista de Taxe si Comisioane este furnizata Clientului pe 

hartie sau pe alt suport durabil la inceperea relatiei contractuale, la contractarea unui produs sau la cererea Clientului. Banca poate 

decide, conform politicii sale interne, sa sisteze temporar perceperea de taxe si comisioane sau dobanzi penalizatoare pentru conturile 

clientilor care indeplinesc criteriile stabilite prin politica interna, atunci cand pentru aceste conturi clientul inregistreaza debite 

neutorizate (overdraft neautorizat) ce nu pot fi recuperate pe cale amiabila. O astfel de masura nu se va aplica mai devreme de 

inregistrarea unui numar de 90 zile consecutive de restanta si va fi reflectata in extrasul de cont curent. 

4.7. Clientul declara ca a fost informat cu privire la posibilitatea modificarii de catre Banca a valorii taxelor si comisoanelor, 

prevederile art. 4.4 si 4.5 din prezentele CGA privind modalitatea de notificare si intrarea in vigoare a noilor dobanzi aplicandu-se in 

mod corespunzator si in ceea ce priveste taxele si comisioanele. ING Bank afiseaza Lista de Taxe si Comisoane in vigoare in locatiile 

Bancii si pe pagina de internet www.ing ro. 

4.8. Clientul convine sa plateasca pentru serviciile Bancii toate taxele si comisioanele prevazute in Lista de Taxe si Comisioane in 

vigoare la momentul respectiv si se obliga sa se informeze/solicite informatii referitoare la nivelul costurilor, spezelor, comisioanelor 

si taxelor percepute de Banca. 

4.9. Clientului i se vor percepe: (a) taxele si comisioanele aplicabile tranzactiilor efectuate de catre Client sau in numele acestuia; 

(b) costurile suportate in numele sau in interesul Clientului sau in legatura cu fondurile acestuia si tranzactiile efectuate de catre sau 

pentru acesta; (c) costurile de intermediere ale corespondentilor Bancii sau ale altor intermediari; (d) toate taxele, onorariile, costurile 

si alte sume platite de catre Banca in legatura cu si/sau pentru toate masurile luate si studiile elaborate in vederea determinarii si 

evaluarii pozitiei Clientului, in special pentru a obtine orice fel de informatii de la autoritati sau terte parti autorizate sa furnizeze astfel 

de informatii sau pentru orice fel de studiu pe care Banca este obligata sa il elaboreze la solicitarea Clientului sau a unei terte parti 

imputernicite sa faca astfel de solicitari sau in vederea investigarii unei plangeri; (e) toate taxele, onorariile, costurile si alte sume 

platite de catre Banca in legatura cu si/sau pentru toate masurile luate sau procedurile initiate de catre autoritati sau terte parti impotriva 

Clientului sau care sunt luate de catre Banca pentru a conserva (de exemplu prin constituirea  unei garantii) sau pentru a recupera 

(inclusiv prin executare silita) drepturile sale cu privire la Client; (f) onorariile Bancii pentru servicii avand caracter exceptional pe 

care aceasta ar putea fi obligata sa le ofere ca urmare a unor situatii pentru care Banca nu  este raspunzatoare; (g) toate celelalte costuri 

suportate de catre Banca si generate in baza relatiei acesteia cu Clientul, fie in mod direct, fie prin intermediul Persoanei Imputernicite. 

4.10. Costurile si taxele Bancii si/sau corespondentilor acesteia care se refera la tranzactiile initiate sau la instructiunile date de catre 

un Client vor fi scadente chiar daca respectivele tranzactii si instructiuni sunt revocate sau neexecutate. 

4.11. Clientul va despagubi integral Banca pentru orice fel de costuri, cheltuieli (inclusiv, dar fara a se limita la: taxe administrative, 

cheltuieli de judecata, de executare sau recuperare a creantelor, onorarii ale avocatilor externi, ale executorilor judecatoresti etc) sau 

alte obligatii pe care Banca le suporta in cadrul unor proceduri judiciare sau extrajudiciare din (a) faptul ca Banca este implicata in 

proceduri legale sau litigii intre Client si Persoana Imputernicita sau orice tert sau (b) incalcarea de catre Client a contractelor incheiate 

cu Banca. 

4.12. Executarea de catre Banca a anumitor instructiuni primite de la Client sau de la Persoana Imputernicita poate fi conditionata de 

plata anticipata a sumelor specificate la art . 4.9 de mai sus sau de constituirea unei garantii in vederea garantarii acestora.  

 

Debitare automata 

4.13. Clientul autorizeaza prin CGA Banca sa ii debiteze in mod automat contul/conturile in lei si/sau valuta, fara o notificare 

prealabila, cu toate sumele pe care le datoreaza Bancii, din orice motiv, reprezentand principal, dobanzi, costuri, speze,  comisioane, 

onorarii, taxe sau alte cheltuieli. In cazul in care Clientul nu detine suficient disponibil in conturile sale in lei si/sau valuta, Banca este 

autorizata (dar nu obligata) sa debiteze din linia de credit de care beneficiaza Clientul (daca este cazul) toate sumele pe care acesta le 

datoreaza Bancii, cu exceptia obligatiilor de plata aferente produselor de credit acordate de catre Banca, fara notificare prealabila. 

Orice astfel de operatiune de debitare va fi considerata de catre Banca drept Instructiune a Clientului autorizata in prealabil. 

4.14. Banca are dreptul sa refuze efectuarea oricarei tranzactii, daca, dupa efectuarea unei astfel de tranzactii si plata comisionului 

aferent, rezulta un sold debitor in contul Clientului. 

 

Data facturarii 
4.15. Data facturarii reprezinta data convenita de Client impreuna cu Banca pentru plata comisioanelor aferente anumitor produse 

si/sau servicii ale Bancii. 

 

5. GARANTII 

 
5.1. Clientul este obligat sa constituie, la cererea Bancii, garantii adecvate in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor sale catre 

Banca in modalitatea si forma ceruta de Banca (Clientul neputand sa ofere, la alegerea sa, garantii reale sau personale pe care le-ar 

considera suficiente decat cu acordul expres prealabil scris al Bancii). 

5.2. In cazul in care Clientul nu-si indeplineste oricare din obligatiile sale fata de Banca in momentul in care acestea devin scadente, 

fiind de drept in intarziere, atunci toate datoriile si obligatiile Clientului fata de Banca vor deveni imediat si in totalitate platibile la 

prima notificare scrisa a Bancii adresata Clientului. Banca isi rezerva dreptul de a obtine executarea tuturor drepturilor sale prevazute 

in CGA prin toate mijloacele legale. 
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Constituirea garantiei. Compensarea 
5.3. Pentru a-si acoperi riscul aferent oricaror angajamente sub conditie sau potentiale ale unui Client, Banca poate debita automat, in 

orice moment, contul/conturile Clientului in lei si/sau valuta cu suma necesara in vederea constituirii unei garantii. Atunci cand 

angajamentele garantate in acest fel ajung la scadenta, Banca poate folosi aceasta garantie pentru a stinge datoria total sau partial. 

Compensarea prevazuta la art. 5.4. va deveni aplicabila in mod corespunzator. 

5.4. Clientul este de acord ca Banca are, in orice moment, dreptul, dar nu si obligatia sa compenseze creantele pe care Banca le are 

fata de Client cu creantele Clientului fata de Banca, oricare ar fi valutele in care sunt exprimate aceste creante. 

5.5. Creantele exprimate in valuta straina vor fi compensate la cursul de schimb al Bancii valabil la momentul compensarii. Retrageri 

5.6. Clientul accepta faptul ca retragerile de numerar din cont se pot realiza doar prin intermediul cardurilor atasate contului, cu 

aplicarea corespunzatoare a limitelor de utilizare a cardurilor care sunt afisate permanent in locatiile Bancii si pe pagina de internet 

www.ing ro. 

5.7. Banca va stabili limite ale retragerilor de numerar (inclusiv prin terminalele electronice ale Bancii) conform politicii sale, 

restrictiilor tehnice si legislatiei in vigoare. Clientul poate contacta Banca inaintea oricarei retrageri pentru a obtine informatii privind 

aceste limite. Banca nu va fi trasa la raspundere pentru consecintele care decurg din neefectuarea de catre Client a acestei diligente. 

Soldul creditor si debitor al Conturilor curente 

5.8. Conturile curente vor evidentia intotdeauna un sold creditor. 

5.9. Prin exceptie de la prevederile art. 5.8, un sold debitor evidentiat in mod tehnic in contul curent al Clientului (overdraft 

neautorizat) nu poate fi considerat un credit acordat Clientului si in nici un caz nu poate fi invocat ca reprezentand un drept de a 

mentine aceasta pozitie de debit. Existenta acestui sold debitor va constitui pentru Banca o creanta a carei plata este scadenta integral 

in mod automat, fara a fi necesara nicio punere in intarziere sau o solicitare prealabila. La overdraftul neautorizat, Banca  va percepe 

dobanda penalizatoare conform art. 4.3 din prezentele CGA. 

 

6. PRODUSE SI SERVICII OFERITE DE CATRE BANCA 

 
6.1 Banca poate oferi Clientilor, la libera sa alegere, urmatoarele produse si servicii, fara a se limita insa la acestea: conturi curente 

(inclusiv cont de plati in lei cu servicii de baza), conturi de depozit, produse de economisire, carduri de debit si de credit, facilitati de 

creditare, credite ipotecare, depozite, care sunt supuse fiecare in parte unor temeni si conditii speciale. Sumele detinute de Client in 

toate conturile sale deschise la Banca (fie ele de economii, conturi curente si de depozit) nu pot depasi suma de 1.000.000 Eur (sau 

echivalent lei), in caz contrar, Banca avand dreptul sa solicite in orice moment acestuia sa isi retraga/transfere sumele care depasesc 

aceasta limita. Produsele si serviciile oferite de catre Banca pot fi schimbate, diversificate sau retrase de catre aceasta in orice moment. 

Banca va notifica Clientul inainte de intreruperea sau incetarea furnizarii serviciului si/sau produsului respectiv. 

6.2 În functie de optiunea Bancii, contractele aferente produselor si serviciilor oferite de catre Banca (ex: conturi, serviciul Alerte 

SMS) poate fi incheiat fie in ING Office-uri (consimtamantul Clientului fiind exprimat prin semnarea Contractului), fie prin serviciul 

Home' Bank (consimtamantul Clientului fiind exprimat prin autorizarea operatiunii), fie telefonic (consimtamantul Clientului fiind 

exprimat verbal), fie prin internet (consimtamantul Clientului fiind exprimat prin apasarea butonului de transmitere acord/autorizarea 

operatiunii). 

 

7. PREVEDERI FINALE 

 

Confidentialitate 
7.1. Banca va păstra confidenţialitatea asupra informaţiilor despre Client şi nu va dezvălui nicio informaţie despre conturile sau 

activitatea Clientului în timpul sau după încetarea relaţiei dintre Client şi Bancă. Totuşi, in cazurile prevazute de lege, se pot furniza 

informaţii despre Client, inclusiv despre conturile si activitatea acestuia, caz în care Clientul îşi va oferi întregul sprijin şi va pune la 

dispoziţie toate informaţiile necesare în vederea respectării legii. 

7.2. Obligaţia de confidenţialitate nu se aplică dacă: (a) informaţiile sunt divulgate în conformitate cu prevederile legale sau ca urmare 

a unei solicitari sau a unei obligatii de raportare din partea unei autoritati publice si/sau de reglementare si supraveghere din Romania 

sau din alta tara a carei legislatie este aplicabila Clientului; (b) divulgarea informaţiilor protejează Banca împotriva unei pierderi 

iminente; (c) divulgarea este făcută cu autorizarea Clientului; (d) divulgarea informaţiilor se face către alte entităţi din cadrul Grupului 

ING sau catre parteneri de afaceri ai acestora ori ai Bancii, (spre exemplu, către care s-a externalizat un serviciu și care acționează în 

numele și pe seama Băncii), informaţiile divulgate fiind stocate şi distribuite într-un mod controlat cu stricteţe, terța parte, precum și 

personalul acesteia supunandu-se unor reguli severe privind accesul la informaţiile confidenţiale şi utilizarea acestora și garantând 

păstrarea confidențialității informațiilor. Astfel de divulgări se vor face: (i) pentru a facilita prestarea serviciilor/procesarea 

operaţiunilor; (ii) pentru a monitoriza expunerile de credit şi de risc; (iii) pentru a respecta cerintele impuse de autoritatile publice 

si/sau de reglementare si supraveghere din Romania sau din alta tara a carei legislatie este aplicabila Clientului; (iv) pentru a asigura 

un tratament egal pentru Client şi/sau alţi parteneri. 

7.3. Clientul va păstra confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor, documentelor şi cunoştinţelor dobândite înainte sau în perioada 

de desfăşurare a relaţiei contractuale cu Banca, inclusiv dar fără a se limita la principiile, modul de operare şi detaliile privind 

serviciile/produsele oferite de Bancă, chiar dacă acestea nu au fost în mod expres desemnate ca fiind confidenţiale. 

Forta majora si cazul fortuit 
7.4. Banca nu va fi raspunzatoare in cazul indeplinirii cu intarziere sau neindeplinirii obligatiilor sale din cauza unui caz de Forta 

Majora sau Caz Fortuit. 

7.5. Un caz de Forta Majora este orice eveniment sau imprejurare extern(a), independent(a) de controlul Bancii, imprevizibil(a), 

absolut invincibil(a) şi inevitabil(a), iar Cazul Fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către Banca. 

Evenimentele de Caz Fortuit si respectiv de Forta Majora includ, fara a se limita la, dezastre naturale, incendii, greve (ale propriilor 
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angajati sau ale altor angajati), conflicte de munca, razboaie, invazii, actiuni ale inamicilor straini, ostilitati sau operatiuni similare 

celor de razboi (indiferent daca s-a declarat sau nu razboi), insurectie sau revolte, miscari armate sau populare, rebeliuni, revolutii, 

legea martiala sau starea de asediu, embargouri, deficiente ale alimentarii cu energie sau ale legaturilor de telecomunicatie, virusi 

informatici, deficiente ale furnizorilor sau subcontractantilor, intreruperi sau intarzieri ale sistemelor de plata, ale oricarei metode de 

transmitere electronica de fonduri, ale echipamentelor sau programelor informatice sau de telecomunicatii, cerinte sau regulamente 

ale oricarei autoritati civile sau militare, suspendarea temporară a activităţii pieţelor reglementate sau a altor locuri de tranzacţionare, 

criza de lichiditate care face imposibila, in mod obiectiv, obtinerea fondurilor necesare pe piata interbancara relevanta in vederea 

punerii lor la dispozitia Clientului. 

7.6. In cazul interventiei oricaror evenimente sau imprejurari de tipul celor de mai sus, Banca va depune toate eforturile pentru a asista 

Clientul si pentru a reduce orice posibile efecte negative asupra acestuia. 

Independenta clauzelor/ Nulitate partiala 
7.7. Fiecare dintre prevederile CGA este independenta de celelalte. Daca orice prevedere este sau devine inaplicabila, nescrisa, este 

declarata nula sau neexecutorie din orice motiv, aceasta nu va afecta sau diminua valabilitatea sau executarea celorlalte prevederi ale 

CGA care vor ramane valabile ca si cum respectiva prevedere nu ar fi existat, neatragand nulitatea CGA sau a documentelor 

contractuale incheiate in completarea CGA. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile. 

7.8. In completarea CGA, anumite contracte speciale se pot aplica anumitor tranzactii incheiate de catre Client cu Banca. In cazul 

unor neconcordante cu prezentele CGA, vor prevala contractele speciale ce guverneaza aceste tranzactii dintre Client si Banca, cu 

exceptia cazului in care se convine altfel in scris. 

Cesiune 
7.9. Clientul nu isi poate cesiona drepturile si/sau obligatiile fata de Banca, decat cu acordul expres al Bancii. 

7.10. Banca poate cesiona in tot sau in parte drepturile si/sau obligatiile sale fata de Client nascute din acest contract oricarui tert ales 

de Banca, prin cesiunea contractului si/sau novatie, cesiune de creanta sau orice mecanism de transmitere a drepturilor si/ sau 

obligatiilor recunoscute de lege, iar Clientul este de acord, in mod anticipat si irevocabil cu orice astfel de cesiune/transfer.. Clientul 

intelege si accepta ca Banca va avea dreptul de a transfera unei alte institutii financiare autorizate sumele detinute in numele Clientului. 

Clientul declara ca libereaza Banca de obligaţiile sale izvorand din contractele incheiate de Client cu Banca din momentul la care a 

fost notificat cu privire la cesiune/transfer. 

Notificari 
7.11. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentele CGA, toate notificarile sau orice alte comunicari ale Bancii adresate 

Clientului, in functie de natura notificarii, vor fi efectuate in una din urmatoarele modalitati: (a) prin scrisoare inmanata personal sau 

trimisa prin posta, prin scrisoare simpla sau prin scrisoare recomandata; trimiterea prin curier va fi considerata inmanare personala; 

(b) prin telefon; (c) prin fax; (d) prin e-mail, (e) prin SMS; (f) prin intermediul extrasului de cont; (g) prin serviciul Home’Bank, in 

cazul clientilor care au contractat acest serviciu , (h) prin intermediul paginii de internet a Bancii www.ing ro sau (i) prin Facebook. 

7.12. Orice astfel de notificare sau comunicare va fi considerata a fi predata: (a) in momentul inmanarii, daca este inmanata personal; 

sau (b) la 3 (trei) zile lucratoare dupa momentul depunerii la posta ca scrisoare simpla sau ca scrisoare recomandata, in cazul trimiterii 

prin posta in Romania; sau (c) la 5 (cinci) zile lucratoare dupa momentul depunerii la posta, in cazul trimiterii prin posta in strainatate; 

sau (d) la incheierea conversatiei telefonice; (e) in momentul primirii confirmarii de transmitere (in sensul ca toate paginile constituind 

comunicarea au fost transmise catre destinatar), in cazul transmiterii prin fax; (f) in momentul transmiterii, in cazul transmiterii prin 

email, prin serviciul Home’Bank, extras de cont si/sau SMS sau prin Facebook Messenger ; (g) in momentul afisarii, in cazul 

comunicarilor realizate prin www.ing ro, prin Facebook , in pagina oficiala ING Romania . 
7.13. Notificarile Bancii adresate Clientului vor fi trimise la datele de contract specificate de catre Client in cererea pentru deschiderea 

relatiei de afaceri sau furnizate de catre Client ulterior Bancii, intr-o modalitate agreata de parti. Prin date de contact se intelege: adresa 

de corespondenta postala, adresa de e-mail, numarul de telefon fix si/sau mobil sau numarul de fax. Clientul convine prin prezentele 

CGA ca Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru consecintele ce decurg din faptul ca nu a primit notificarile din cauza ca acesta nu 

a informat Banca, prin completarea formularelor speciale puse la dispozitie de catre Banca sau prin alta modalitate agreata de parti, 

asupra oricaror schimbari ale datelor sale de contact, precum si ale altor date si informatii transmise Bancii. 

7.14. Cu exceptia cazului in care in CGA se prevede altfel sau Banca instruieste/accepta alta modalitate, notificarile, cererile sau orice 

alte comunicari ale Clientului adresate Bancii in baza CGA vor fi transmise: (a) in scris, pe formularele speciale puse la dispozitie de 

catre Banca; (b) in scris, in atentia Departamentului ING Customer Care&Services, cu sediul in str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, 

Spark Business Center, cladirea B3-B4, cod postal 013714, Bucuresti; (c) pe e-mail contact@ing ro sau (d) la telefon *2ING (*2464) 

sau 031.406.2ING (031.406.2464) (My’Line). Notificarile, cererile sau orice alte comunicari ale Clientului vor fi luate in considerare 

de catre Banca doar daca acestea contin suficiente date de identificare ale expeditorului (cum ar fi: nume, prenume, CNP) si cu conditia 

ca acestea sa coincida cu datele de identificare inregistrate in evidentele Bancii. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Informatii actualizate permanent cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Banca sunt 

disponibile permanent pe www.ing.ro sau in orice locatie a Bancii. 

7.15. Ce sunt datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucreaza Banca? 

Date cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect. Banca prelucreaza 

urmatoarele categorii de date: 

- date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, al pasaportului, al permisului de conducere, al 

cardului de sanatate și alte informații conținute în acestea (de ex: data si locul nașterii, cetățenia), adresă de domiciliu, adresă de 

corespondență, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online; 

- informații referitoare la ocupația, numele angajatorului, natura activității proprii, funcția publica deținută, expunerea politică 

(dacă este cazul); 
 

http://www.ing.ro/
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- informații de natură financiară (de ex: venituri, date tranzactionale, istoric tranzactional, numărul dosarului de pensie); 

- informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate 

de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani și finanțării actelor de terorism; 

- informații referitoare la locația efectuării anumitor tranzacții (de ex. în cazul efectuării de operațiuni la bancomatele sau POSurile 

Băncii); 

- informații rezultate in urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice (conținut și metadate);  

- informații rezultate in urma înregistrării video în cazul în care vizitați una din locațiile Băncii; 

- semnătură; 

- orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Bancă (cum ar fi: istoric tranzacțional, segmentarea 

clientelei in funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivel de Bancă pentru fiecare client în parte, informații 

specifice despre produsele si serviciile contractate de la Banca si despre felul in care Clientul le-a utilizat) 

- orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților Bancii în scopurile de mai jos. 

7.16. Ce inseamna ca Banca prelucreaza date cu caracter personal? 

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ştergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc. 

7.17. Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucreaza Banca? 

(1) Banca prelucrează date cu caracter personal referitoare la Client, la mandatarii Clientului, legali sau convenționali, precum și la 

persoanele ale căror date sunt furnizate de catre Client Băncii în vederea obtinerii unui produs, realizării unei operațiuni/prestării unui 

serviciu (spre exemplu: soț, soție, copil, parinti, beneficiarul unei operațiuni de plată, garantul unui credit, beneficiarul unei asigurări, 

persoane supuse procedurii de poprire, persoane fizice ale caror date sunt prevazute in documentele puse la dispozitie de catre clienti 

sau alte persoane care utilizeaza serviciile Bancii, etc.). Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta 

denumirea de „Persoane vizate”. 

(2) În cazul în care Clientul este cel care furnizeaza Bancii informații despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa 

respectivele persoane vizate cu privire la conținutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

7.18. De unde obtine Banca datele cu caracter personal? 

Datele sunt obtinute direct de la Client, de la un imputernicit al Clientului (în momentul în care se completeaza formulare sau 

documente ale Băncii, este accesata pagina de internet, aplicațiile online ale Băncii, sau prin orice alte mijloc de comunicare) si/sau 

de la un tert prestator de servicii de plata (« Tert PSP ») contractat de catre Client. In plus, Banca poate obține date de mai sus prin 

consultarea unor surse externe (pentru ca Banca să își poată îndeplini obligațiile cu privire la cunoașterea clientelei în scopul prevenirii 

spălării banilor și finanțării terorismului sau cu privire la evaluarea gradului de solvabilitate a clienților). Prin surse externe înțelegem 

instituții si autoritati publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau 

terţi abilitați, deţinători de astfel de informaţii, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România 

administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse 

politic etc. 

7.19. În ce scopuri prelucreaza Banca date cu caracter personal? 

(1) Scopurile pentru care Banca prelucreaza datele cu caracter personal sunt: 

- furnizarea de produse si servicii financiar - bancare prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locatiile 
fizice ale băncii, internet, telefon etc.); 

- asigurarea posibilitatii de a beneficia in legatura cu propriile Conturi de plati detinute la ING Bank si accesibile online de  servicii 

de initiere a platii si/ sau servicii de informare cu privire la conturi si/ sau servicii de emitere de instrumente de plata bazate pe 

card in legatura cu a caror utilizare ING Bank trebuie sa confirme disponibilitatea fondurilor, in cazul in care Clientul a contractat 

oricare dintre aceste tipuri de servicii indeplinite de catre un Tert PSP; 

- identificarea persoanelor vizate atât în locațiile fizice ale Băncii, cât si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, 

e-mail, poștă, internet);  

- efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care îl implică furnizarea unui produs/serviciu al 

Băncii), prin care se urmărește evaluarea Clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la încheierea anumitor 

operatiuni financiar-bancare sau contractarea anumitor produse; 

- verificarea Clientului/altei persoane vizate în vederea identificării, prevenirii și combaterea fraudelor, finanțării terorismului și a 

spălării banilor; 

- efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul Băncii; 

- centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la persoanele 

vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile Băncii în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date 

presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale Băncii care sunt utilizate de către departamentele relevante în 

desfășurarea activității financiar-bancare); 

- contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la 

cunoștință/notifica informații despre produsele ING contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligații, 

modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse); 

- furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex: informații adiționale despre produsele ING, 

blocarea cardului ING, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigații cu privire la  disfuncționalități ale 

produselor și serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale Băncii, cât 

și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă); 
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- înregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu Banca cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor și a apelurilor, dar și pentru 

a furniza dovada cererii/acordului/optiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare; 

- evaluarea comportamentului tău financiar-comercial în cursul relației cu Banca; 

- crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor Băncii, pentru promovarea personalizată/generală 

de către Bancă/Amsterdam Broker de Asigurare SRL si/sau alte entitati din Grupul ING si/sau de către partenerii ING, pentru 

efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor Băncii, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct 

prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, email, SMS a unor reclame 

adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul Cererii de 

Deschidere de Relație sau prin orice altă modalitate/formular al Bancii; 

- realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje; 

- identificarea situatiilor in care utilizatorii de retele de socializare sunt si clienti ai bancii in vederea efectuarii de marketing  

personalizat, conform optiunii Clientului exprimate in Cererea de deschidere relatie; 

- analizarea comportamentului Clientului/oricărei persoane care accesează site-ul Băncii, prin folosirea de cookies, atât ale Băncii, 

cât și ale tertilor, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor (pentru 

informatii detaliate despre Politica de cookies te rugam sa consulti pagina noastra www.ing.ro); 

- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de 
clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la 

produsele/serviciile Băncii pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor Băncii; 

- dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului în care operează întreaga rețea a Băncii precum și a tuturor proceselor bancare, 

precum și efectuarea de analize financiare cu privire la costurile, bugetul și rentabilitatea rețelei Băncii; 

- generarea de rapoarte cu privire la activitatea financiar-bancară a Băncii, cu scopul de facilita efectuarea managementului 

operațional al tuturor proceselor financiar-bancare, precum și cu scopul de analiza performanța Băncii; 

- analizarea riscului de contrapartidă existent în raport cu alte Bănci și instituții financiare din piață, analizarea profitului și a 

pierderilor înregistrate pe piețele financiare; 

- crearea de scheme de comisionare pentru reprezentanții forței de vânzări, precum și calcularea comisioanelor la care sunt 

îndreptățiți reprezentanții forței de vânzări ca urmare a activității prestate; 

- efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități; 

- arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondentei adresate 

Bancii si expediata de Banca, precum si realizarea de activități de curierat; 

- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitari la care Banca este parte; 

- efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Băncii, precum și realizarea de audituri sau investigații ale 

Băncii; 

- realizarea de raportari catre instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile Băncii (de ex: raportarea 

incidentelor de plăți la Centrala Incidentelor de Plăți din cadrul BNR, declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de 

lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor); 

- pentru monitorizarea activității clienților si/sau a Tertilor PSP, în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor 

suspecte; 

- pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale Băncii, cu scopul de a menține un nivel ridicat de 

securitate. 

(2) Menționăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către Bancă, pentru o serie de scopuri secundare (de ex:pentru 

arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au 

fost inițial colectate de către Bancă. 

 

7.20. În ce temeiuri prelucreaza Banca date cu caracter personal? 

Banca prelucreaza datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri: 

- in baza consimțământului Clientului, dacă acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii 

automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii 

unei obligatii legale); 

- pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizata este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiar-bancare, 

furnizarea de servicii suport pentru solicitările tale, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face 

demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si 

acceptare a Clientului) sau pentru a furniza Clientului informații despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora; 

- in baza unei obligații legale aflate în sarcina Băncii (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea 

fraudelor, raportarea parametrilor activității financiar-bancare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) 

si CRS („Common Reporting Standards”) sau onorarea unei cereri primite din partea unui Tert PSP, contractat de catre Client; 

- in baza interesului legitim al Băncii (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor 

idei de eficientizare a modului în care operează întreaga rețea a Băncii precum și a tuturor proceselor bancare, efectuarea   unor analize 

statistice cu privire la portofoliul de Clienți ai Băncii, indeplinirea operațiunilor  curente  pentru  desfășurarea activitatii finaciar-

bancare din cadrul Bancii prin efectuarea magamentului relatia cu Banca, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputaționale 

la care se expune Banca în legătură cu furnizarea serviciilor si produselor financiar-bancare; acumularea unui nivel ridicat de 

cunoaștere al pieței financiar-bancare; planificarea unei dezvoltări strategice a Băncii; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și 

serviciilor Băncii; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (de ex: aplicații, rețea, infrastructură, 

pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice (de ex: back office, front office, sediul central); menținerea stabilității sistemului financiar, 
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în special în ceea ce privește descoperirea și minimizarea riscurilor de fraudă ce pot afecta Banca); 

- pentru motive de interes public major, și anume, diminuarea riscului aferent contractării cu o persoană expusă politic, conform 

prevederilor legale privind prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării terorismului. 

 

7.21. Este obligatorie pentru client comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz? 

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către Bancă în Cererea de Deschidere de Relație/prin alte formulare/canale este 

obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct sau 

luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract 

sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care Clientul va fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala. In 

celelalte cazuri, refuzul Clientului va determina imposibilitatea Băncii de a furniza servicii sau produse financiar-bancare. 

 

7.22. Către cine transmitem datele tale cu caracter personal? 

(1) Destinatarii datelor pot fi: 

- Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; curierat; utilități; 

audit; serviciilor de suport; procesare plăți interbancare și transmitere a informațiilor privind operațiuniile inter-bancare (e.g., 

Transfond, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), precum și furnizori de carduri bancare și de servicii 

tehnice de facilitare a plăților (e.g., Visa și Mastercard); furnizori de retele de socializare, furnizori de servicii conexe emiterii 

cardurilor și de înrolare a cardurilor în platforma ghișeul ro în vederea facilitării efectuării plăților on-line către insituțiile statului; de 

cercetare de piață, de transmitere a comunicărilor de marketing, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor 

instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, de servicii de marketing prin intermediul resurselor 

social media, de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing; de  servicii de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor, 

evaluatori, agenții imobiliare; 

- Executori judecătorești și birouri notariale, Biroul de Credit, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in 

exercitarea si apararea drepturilor in instanta; 

- Instituții financiar-bancare din România și din străinătate; 

- Terti PSP, respectiv prestatori de servicii de initiere a platii (« PSIP »), prestatori de servicii de informare cu privire la conturi 

(« PSIC ») si prestatori de servicii de plata care emit instrumente de plata bazate pe card (« Terti PSP emitenti »), in cazul in care 

Clientul a contractat servicii specifice prestate de catre acestia. 

- Organe judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor; 

- Instituții publice de supraveghere a activității financiar-bancare și de administrare a pieței financiare (de ex: Banca Națională a 

României, Consiliul Concurenței); 

- Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritate Naționala de Administrare Fiscala, Oficiul Național de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor) din România, și din alte țări, organe ale poliției; 

- Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică; 

- Entități către care Banca a externalizat furnizarea de servicii financiar-bancare; 

- Rețeaua de office-uri a Băncii sau alti intermediari de produse financiar-bancare; 

- Societatea mama (ING Bank N.V.) precum și alte societăți din grupul ING, inclusiv societatea care furnizează servicii de brokeraj 

în asigurări membra a Grupului ING (Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L.), etc. 

(2) In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus este posibil ca Banca sa transfere unele sau toate categoriile de date cu 

caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/EEA catre: (i) Statele Unite ale Americii (în baza Scutului de 

Confidențialitate existent între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii), (ii) statele față de care tu ordonezi efectuarea unor 

plăți (în temeiul derogărilor specifice în materie, având în vedere că transferul datelor este necesar pentru executarea unui contract - 

de plată încheiat între tine și Bancă) sau catre (iii) alte state (in baza garantiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale standard sau 

regulile corporatiste obligatorii ale ING). Informații detaliate si actuale sunt disponibile pe www.ing.ro si in locatiile Bancii. 

 

7.23. Cat timp prelucreaza Banca date cu caracter personal? 

În vederea realizării scopurilor sus-menţionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Bancă pe tot parcursul relației 

contractuale si după finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, 

la dispozitiile in materia arhivarii. 

 

7.24. Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate? 

(1) Persoana vizata are următoarele drepturi: 

- Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de Banca, conform 

celor prevazute in prezentul document; 

- Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către 

Bancă, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Banca va elibera și o copie a 

datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate în funcție de costurile efective ale Bancii; 

- Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete; 

- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) –in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii 

consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obține ștergerea 

respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, Banca poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa 

continue astfel prelucrarea in scopuri statistice; 
 

http://www.ing.ro/
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- Dreptul la restricționarea prelucrării – in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta 

exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegala 

si nu doreste stegerea datelor ci doar restrictionarea acestora) 

- Dreptul de opozitie – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla, prelucrărilor 

întemeiate pe interesul legitim al Băncii (inclusiv creării de profiluri) sau realizate in exercițiul unui interes public sau al unei autorizări 

cu care este învestită Banca; 

- Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, 

sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter 

personal furnizate de către Client Băncii, (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) 

daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate; 

- Dreptul de a depune plângere - poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către 

Bancă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras 

oricand. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în 

continuare valabilă; 

- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor Băncii – 

în cazul în care Banca ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate (a) cere si obtine intervenția 

umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (c) contesta 

decizia automata. 

(2) Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul 

Bancii din Expo Business Park, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, 012095, Bucureşti, România sau la Fax +40 

21.222.14.01 sau prin E-mail: protectiadatelor@ing ro. 

(3) În plus, la nivelul Băncii s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu 

privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal, prin Expo Business Park, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, 

Cladirea nr. 3, 012095, Bucureşti, România, sau la Fax +40 21.222.14.01 sau prin Email: protectiadatelor@ing ro. 

 

7.25. Procesele decizionale individuale automatizate 

(1) În vederea furnizării de servicii și produse bancare, precum și în scopul identificării și combaterii fraudelor, Banca utilizează 

procese decizionale individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri exclusiv prin mijloace individuale automatizate, rezultând 

în luarea de decizii cu privire la Client. Aceste procese intervin doar în situațiile în care sunt necesare pentru încheierea sau executarea 

unui contract, au fost acceptate de Client sau sunt autorizate prin lege. 

(2) Banca are obligația legală de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și 

finanțării terorismului. În procesul de acceptare al oricărui Client, Banca a stabilit categorii de Clienți cu care își dorește să intre în 

relații contractuale și categorii de clienți pe care îi va refuza pentru că prezintă un risc ridicat de realizare a unor activități ce presupun 

spălarea banilor și/sau finanțarea a terorismului. Pentru a determina în care dintre cele două categorii vei fi inclus, la momentul cererii 

de deschidere a relației, Banca adoptă decizii automate prin intermediului unui proces decizional individual automatizat. Prin 

intermediul acestui proces Banca consultă în mod automat o baza de date pentru a determina dacă potentialul Client a fost condamnat 

pentru infracțiuni economice/de fraudă sau dacă a manifestat un comportament fraudulos în relația cu ING care a condus la închiderea 

relației. Consecințele adoptării unei astfel de decizii constau în refuzul deschiderii relației, în situațiile în care Banca descoperă că a 

comis sau participat la acte de fraudă. 

 

7.26. Realizarea de profiluri 

În vederea furnizării de servicii și produse bancare, ING realizează diverse profiluri cu privire la Clienții săi. Aceste profiluri nu 

presupun luarea de decizii exclusiv automate, de natura celor menționate mai sus. Astfel de profiluri sunt utilizate: 

- în vederea depistării persoanelor acuzate de fapte de terorism, infracțiuni care pot afecta securitatea și integritatea sistemului 

financiar, precum și în vederea analizării gradului de expunerea politică al Clienților. Aceste profiluri sunt bazate pe consultări ale 

bazelor de date publice care contin informații de această natură, prelucrării informațiilor provenite direct de la Client, precum și 

verificării istoricul tranzacțional al Clientului în cauză. Consecințele acestor profiluri pot consta în restricționarea accesului la 

produsele și serviciile Băncii, în situația în care respectivul Client se regăsește în bazele de date menționate anterior; 

- în vederea segmentării portofoliului de Clienți ai Băncii pentru dezvoltarea produselor și serviciilor ING, precum și pentru 

asigurarea promovării personalizate a produselor Băncii și ale membrilor Grupului ING (respectiv ale Amsterdam Broker de Asigurare 

SRL si ale altor entitati ale Grupului ING) si Partenerilor Bancii, cât și pentru asigurarea efectuării activităților de marketing direct 

ținând cont de produsele deținute de către Clienți, istoricul tranzacțional și preferințele acestora rezultate din modalitatea de utilizare 

a produselor și serviciilor bancare. 

 
7.27. Inregistrarea convorbirilor telefonice/Monitorizarea video 

(1) Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat inainte de fiecare convorbire telefonica, Banca poate înregistra și păstra 

convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale Băncii. Banca urmează a utiliza aceste informații exclusiv în scopul 

investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor operațiuni/instrucțiuni/acorduri date de catre Client/alta persoana vizata, 

pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu, precum si pentru îmbunătățirea serviciilor sale. 

(2) Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate corespunzător desfășurării activității financiar-bancare, toate locațiile fizice ale 

Băncii sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de 

mesajul ”Zona supravegheata video”. 
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Legea aplicabila si jurisdictia. Solutionare litigii 
7.28. Relatiile dintre Client si Banca vor fi guvernate de legile din Romania, cu exceptia garantarii depozitelor conform art. 7.35 de 

mai jos, caz in care este aplicabila legea olandeza. Partile de comun acord convin ca proba instructiunilor transmise de Client prin 

internet si a contractelor incheiate, la initiativa Clientului, prin internet, inclusiv prin intermediul platformei pe care se bazează 

serviciul Home Bank (ex. contracte de credit) sa fie facuta cu inscrisuri pe suport informatic (inregistrarile din sistemul Bancii), acestea 

reprezentand dovezi suficiente si depline privind instructiunile transmise, respectiv contractele incheiate si conditiile contractuale 

agreate de Parti. 

7.29. Partile vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice divergenta decurgand din sau in legatura cu relatia lor contractuala 

nascuta in baza prezentelor CGA sau a altor contracte care se completeaza cu prezentele CGA. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu 

este posibilă, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente de la sediul Bancii din Bucuresti cu exceptia situatiilor in care 

legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata. Totodata, Clientul a fost informat asupra posibilitatii 

de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (Bdul. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, Bucuresti, office@anpc.ro) / 

Comisariatelor Judetene pentru Protectia Consumatorilor (dupa caz), a apela la mediere, in conformitate cu prevederile Legii nr. 

192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu completarile si modificarile ulterioare, sau a se adresa Centrului 

de Solutionarea Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB) cu sediul in str. Sevastopol 24, et. 2, Sector 1, cod postal 

10992, Bucuresti, Romania sau pe site-ul acestuia: www.csalb ro. In ceea ce priveste solutionarea amiabila a oricaror divergente in 

legatura cu produsele si serviciile Bancii achizitionate online, Clientii au posibilitatea de a se adresa platformei SOL (solutionarea 

online a litigiilor), accesand link-ul https://webgate.ec.europa.eu/odr/, in sectiunea „romana’’.  

Incetare 
7.30. Prezentul contract se incheie pentru o perioada nedeterminata si poate inceta: (a) prin acordul partilor sau (b) prin denuntarea 

unilaterala de catre Client/Banca sau (c) prin reziliere de catre Banca sau (d) prin oricare alta modalitate agreata intre Client si Banca 

in baza documentelor contractuale care alcatuiesc prezentul contract. 

7.31. In situatia in care relatia contractuala inceteaza din orice motiv, Banca va inchide toate conturile Clientului si va denunta toate 

contractele incheiate cu acesta. Prin exceptie de la aceasta prevedere, Banca are posibilitatea de a denunta doar unul sau unele dintre 

contractele incheiate cu Clientul, avand ca obiect anumite produse sau servicii oferite acestuia, mentinand in vigoare celelalte raporturi 

contractuale cu Clientul. Astfel, Banca are dreptul de a inchide/suspenda unul sau mai multe dintre conturile Clientului, spre exemplu 

in cazul in care acesta nu il/le utilizeaza pentru o perioada de 6 (sase) luni consecutive. 

7.311. In situatia in care relatia contractuala vizeaza un cont curent cu servicii de baza, Banca poate decide unilateral incetarea relatiei 

în cazul în care este îndeplinită cel puţin una din urmatoarele condiţii: (a) contul a fost utilizat deliberat în scopuri ilegale; 

(b) contul nu a fost utilizat pentru o perioada de peste 24 (douazecisipatru) de luni consecutive; (c) s-au furnizat informaţii 

incorecte pentru deschiderea contului, în cazul în care furnizarea lor corecta nu ar fi permis deschiderea; (d) Clientul nu mai este 

rezident legal în Uniunea Europeană; (e) ulterior s-a deschis un al doilea cont de plăţi cu servicii de baza la o alta banca în România. 

In cazul incetarii pentru oricare din motivele de la (b), (d) și (e) de mai sus, Banca va informa Clientul, în scris și gratuit, cu privire la 

motivele și justificarea încetării, cu cel puțin două luni înainte, cu excepția cazului în care aceasta contravine obiectivelor de securitate 

națională și de ordine publică. In cazurile de la (a) și (c) de mai sus, încetarea produce efecte imediat. 

7.32. Dupa incetare, obligatiile in curs aferente contractelor specifice dintre Client si Banca vor fi indeplinite imediat. Pana la 

indeplinirea acestor obligatii, prezentele CGA raman in vigoare. Incetarea relatiei contractuale nu va afecta indeplinirea obligatiilor 

existente ale Clientului fata de Banca. In cazul in care Clientul a platit taxe sau comisioane in avans, acestea vor fi restituite de Banca 

Clientului proportional. 

7.33. Banca va putea denunta unilateral relatia contractuala cu o notificare prealabila a Clientului de 2 (doua) luni, transmisa pe hartie 

sau alt suport durabil, fara costuri suplimentare pentru Client. Dupa expirarea acestui termen, relatia contractuala va inceta fara a mai 

fi necesara indeplinirea altei formalitati si fara interventia vreunei instante de judecata. În cazul neîndeplinirii la termen  a oricărei 

obligaţii prevăzute în sarcina sa, Clientul este de drept în întârziere. În cazul neîndeplinirii oricărei obligaţii (inclusiv pentru 

neexecutări de mică însemnătate cu caracter repetat) Banca va avea dreptul să rezilieze contractul prin simpla notificare scrisă a 

Clientului, cu efect imediat de la data menţionată în notificare. 

7.34. Clientul poate exercita dreptul de denunţare unilaterală a relatiei contractuale numai cu prealabilă a obligaţiei de achitare integrală 

a tuturor datoriilor sale faţă de Bancă, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice si fara taxe suplimentare. În acest scop, 

Clientul se va prezenta personal la Bancă şi va completa formularul corespunzător furnizat de Banca. Cererea de denuntare unilaterala 

facuta de Client nu produce efecte în privinţa prestatiilor executate sau care se află în curs de executare.  

 

Schema de garantare a depozitelor. Informatii pentru deponenti. 
7.35. Sumele din conturile deschise la ING Bank sunt protejate de Schema de Garantare a Depozitelor din Olanda, administrata de De 

Nederlandsche Bank N.V. (Banca Centrala a Olandei) (DNB), PO box 98 1000 AB Amsterdam, la adresa de corespondenta Westeinde 

1, 1017 ZN Amsterdam; telefon (de luni pana vineri, in intervalul 9:00 si 17:00): pentru apelurile din Olanda: 08000201068, pentru 

apelurile din strainatate: + 31 20 524 91 11; email: info@dnb.nl. 

In caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la ING ca urmare a insolventei acesteia, depozitele sunt acoperite in limita plafonului 

de acoperire de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Urmatoarele marci ne apartin si functionam sub ele ca institutie de 

credit: ING, ING Bank, ING Bank N.V. Toate depozitele la una sau mai multe entitati cu aceste marci sunt acoperite pana la un plafon 

maxim stabilit la 100.000 EUR. 

In general, toti deponentii - persoane fizice sau juridice - sunt acoperiti de Schema de Garantare a Depozitelor. Exceptiile referitoare 

la anumite depozite sunt mentionate pe website-ul Schemei de Garantare a Depozitelor http://www.dnb nl, in sectiunea “Engleza”, 

cautand dupa „Deposit Guarantee Scheme”, precum si pe http://www.ing ro/dgs. Clientul poate fi informat, la cerere, daca anumite 

produse sunt acoperite sau nu de Schema de Garantare a Depozitelor. 
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In cazul insolventei bancii, daca un Client are mai multe depozite plasate la ING, acestea vor fi "agregate", cuantumul total fiind supus 

plafonului de acoperire stabilit la 100.000 EUR. De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 

90.000 EUR si un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar 100.000 EUR. In cazul unui cont comun cu alta persoana/ 

alte persoane, cu exceptia persoanelor imputernicite, se aplica plafonul de acoperire stabilit la 100.000 EUR separat, pentru fiecare 

deponent. 

In eventualitatea insolventei Bancii, daca un Client are un depozit ce rezulta din tranzactii imobiliare legate de proprietati rezidentiale 

private acesta este acoperit pentru o perioada de trei luni de la constituirea depozitului in limita plafonului de acoperire suplimentar 

de 500.000 EUR. 

Perioada de punere la dispozitie a compensatiilor cuvenite in caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la ING Bank este de 20 de 

zile lucratoare. In cazul in care compensatia nu a fost pusa la dispozitie in acest termen, este recomandata contactarea de catre Client 

a Schemei de Garantare a Depozitelor, intrucat termenul in care se poate pretinde plata compensatiei poate fi limitat. Perioada de 

punere la dispozitie a compensatiei va fi redusa treptat pana la 7 zile lucratoare. Pe parcursul acestei perioade de tranzitie, Banca 

Centrala a Olandei (DNB) poate atribui la cerere o suma adecvata pentru a acoperi nevoile de de baza. Moneda de plata a compensatiei 

este EUR. Informatii suplimentare despre Schema de Garantare a Depozitelor sunt afisate in sediile Bancii, pe website-ul 

http://www.dnb nl, in sectiunea “Engleza”, cautand dupa „Deposit Guarantee Scheme”, sau pe website-ul Bancii http://www.ing 

ro/dgs. 

 

Alte clauze 

 
7.32. Prezentul contract se incheie in limba romana. Limba de comunicare intre Client si Banca poate fi limba romana sau limba 

engleza, conform optiunii Clientului exprimata in Cererea de deschidere relatie. 

7.33. Clientul confirma in mod expres si in deplina cunostinta de cauza ca (a) a avut in vedere la incheierea acestui Contract 

riscurile principale asociate cu prezentul Contract, inclusiv riscuri asociate cu fluctuatia cursului de schimb valutar între 

monede, (b) intelege si acceptă caracterul esentialmente fluctuant al cursului valutar, precum si faptul ca aceasta fluctuatie (care 

nu se afla sub controlul Bancii) genereaza un risc de crestere al costurilor pe parcursul derularii contractului; (c) isi 

asumă in mod expres si neconditionat, in mod liber si in cunostinta de cauza, riscul fluctuatiei cursului de schimb valutar, precum 

si orice riscuri proprii activitatii sale profesionale (inclusiv riscul ca veniturile sa scada sau sa nu mai fie realizate) si intelege sa 

execute integral, exact si la timp obligatiile sale din acest Contract. 

7.34. Clientul confirma in mod expres si in deplina cunostinta de cauza următoarele: (1) a analizat si s-a informat cu privire la 

obligatiile si conditiile acestui Contract, inclusiv prin comparatie cu alte oferte de pe piata si (2) incheie acest Contract fara a fi 

constrans in vreun fel si intelege sa execute integral, exact si la timp obligatiile sale din acest Contract. 

7.35. Prezentele CGA inlocuiesc Conditiile Generale de Afaceri anterioare ale Bancii. 

7.36. Clientul accepta prevederile acestui contract in mod expres, in deplina cunostinta de cauza. Clientul acceptă de asemenea în mod 

expres următoarele clauze din prezentul Contract: 1.5, 1.7, 1.8, 2.4, 2.6, 2.7, 2.14, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.27, 2.29, 2.32 -

2.35, 2.38, 2.39, 2.44, 2.45, 2.47, 2.48, 2.54, 2.59, 3.1, 3.4, 4.4, 4.5, 4.7, 4.11-4.14, 5.2-5.4, 5.7, 5.9, 6.2, 7.4, 7.5, 7.9, 7.10, 7.28- 7.34, 

7.37 si 7.3 

 


