CONTRACT DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE
INTERNET BANKING PENTRU PERSOANE JURIDICE
nr.____ incheiat azi, _____________
Intre PARTILE CONTRACTANTE:
Patria Bank S.A. (denumita in cele ce urmeaza “Banca”) cu sediul social in Soseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza,
Et. 8 si 10, Bucuresti, sector 2, Romania, cod postal 020112, Tel: 0800 410 310, Fax: +40 372 148 273, numar Registrul
Comertului: J40/9252/2016, Cod de Inregistrare Fiscala: 11447021, Nr. RB: PJR-32-045, Capital social (subscris si varsat)
311.533.057,50 lei,
participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), e-mail:
info@patriabank.ro; www.patriabank.ro inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter
personal sub nr. 753 reprezentata prin _____________________________ - _____________________(functia) şi prin
_________________________________ - _______________________(functia) in cadrul Agentiei ________________, cu
sediul in _____________________ , denumita in prezentul contract „BANCA”
si
Persoana juridica/Persoana fizica autorizata/Alte forme de organizare1: ____________ cu sediul în localitatea
_______________ str. ___________, nr.__, judeţul ________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J___________ CUI __________ reprezentată prin _____________, identificat cu _____________, în calitate de
____________, denumită în continuare CLIENT (BENEFICIAR)

a intervenit urmatorul contract:
Art. 1. DEFINIREA TERMENILOR CONTRACTUALI:
1.1. In intelesul prezentului contract, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

BANCA – PATRIA BANK SA emitenta a instrumentului de plata electronica cu acces la distanta, de tip INTERNET
BANKING, avand adresa sediului social in Șoseaua Pipera, Nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, Et. 8 și 10, București, România,
cod poștal 020112 si numarul de inregistrare la Registrul Bancar RB-PJR-32-045. Autoritatea de supraveghere a emitentului
este Banca Nationala a Romaniei, cu sediul central in Bucuresti, str. Lipscani nr.25, sector 3, cod 030031.

CLIENT- persoana juridica, avand cont deschis la Banca, careia ii este furnizat serviciului de INTERNET
BANKING, in conditiile prezentului Contract;

AUTENTIFICARE STRICTA - autentificare care se bazeaza pe utilizarea a doua sau mai multe elemente incluse in
categoria cunostintelor detinute (ceva ce doar utilizatorul cunoaste - de ex. PIN ), posesiei (ceva ce doar utilizatorul poseda, de
ex. Dispozitivul token) si inerentei (ceva ce reprezinta utilizatorul, de ex. scanarea faciala, amprenta) care sunt independente
iar compromiterea unui element nu conduce la compromiterea fiabilitatii celorlalte elemente si care sunt concepute in asa fel
incat sa protejeze confidentialitatea datelor de autentificare.

SERVICIUL DE INTERNET BANKING - PATRIA ONLINE BANKING – instrument de plata cu acces la distanta
care se bazeaza pe o solutie informatica de tip Internet Banking, disponibil sub forma unui serviciu ce faciliteaza efectuarea
tranzactiilor bancare la distanta, prin INTERNET. Serviciul Internet Banking este oferit de Banca sub forma unei interfete
desktop/PC, fiind accesibil prin intermediul unui browser web si avand capabilitatea sa-si adapteze aspectul vizual al paginilor
in functie de mediul de vizionare (mai precis un functie de rezolutia ecranului – laptop, tableta, telefon), fara a suferi degradari
majore, aceasta varianta adaptata rezolutiei dispozitivului utilizat suportand exact aceleasi functionalitati ca varianta
Desktop/PC.

INTERNET – retea internationala de calculatoare, conectata prin linii publice (linii telefonice, satelit si/sau radio), prin
care se pot trimite sau primi mesaje;

HELP-DESK CALL CENTER – reprezinta pentru client resursa de informatii si asistenta pentru problemele aparute
in functionarea si accesarea in conditii optime a serviciului prin intermediul telefonului, e-mail-ului sau a altor cai de
comunicatie stabilite de comun acord cu clientii.
Anuntarea pierderii, furtului sau sustragerii dispozitivului de Securitate de tip Token fizic sau anuntarea pierderii, furtului sau
sustragerii telefonului mobil pe care a fost instalata aplicatia de token mobil, se realizeaza prin apelarea, din orice retea de
telefonie nationala, fixa si mobila, a unui numar de telefon netaxabil 0800.410.310, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.0019.00. Convorbirile telefonice purtate cu Banca de catre Client pot fi inregistrate, in vederea asigurarii unui nivel maxim de
siguranta a tranzactiilor ordonate Bancii/efectuate de Banca. Banca poate inregistra si convorbirile telefonice legate de
produsul/serviciul bancar contractat. Banca poate pastra inregistrarile convorbirilor pe o perioada de cel putin 5 ani.

1
Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, România, cod poștal 020112 Bancă participantă la Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris şi vărsat)
311.533.057,50 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF: PJR01INCR/400026 din 28.03.2019 Tel: 0800 410 310 | Fax:
+40 372 007 732 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

Clasificare: UZ INTERN

PATRIA BANK SA

Inregistrarile pot fi utilizate atat in raporturile cu Clientul, cat si ca probe in fata oricaror autoritati, inclusiv in fata instantelor
judecatoresti/arbitrale sau in alte cazuri in care Banca intelege ca este necesar pentru a-si proteja interesele.

UTILIZATOR – persoana fizica imputernicita/autorizata de un Client Persoana Juridica al Bancii care detine
elementele de securitate pentru a accesa serviciul Internet Banking. Pentru serviciul de Internet Banking procedura de
autentificare stricta consta in introducerea de catre Utilizator a elementelor de securitate: nume utilizator, parola utilizator si
codul de securitate generat de Dispozitiv de Securitate:
o
Utilizator cu drept de avizare – sunt persoanele cu drept de semnatura pentru angajarea societatii in relatia cu Banca;
o
Utilizator fara drept de avizare - sunt persoanele cu drept de semnatura care pot doar sa completeze formularele Bancii
necesare pentru fiecare tranzactie, inainte ca acestea sa fie autorizate de catre persoanele cu drept de semnatura;

GHID DE UTILIZARE – set de instructiuni de utilizare a aplicatiilor de Internet pus la dispozitia Clientului gratuit,
pe suport electronic, pe site-ul Bancii si in pagina de autentificare din cadrul Serviciului de Internet Banking, sau pe suport de
hartie la cererea expresa a acestuia. Ghidul va fi actualizat periodic, conform specificatiilor tehnice ale serviciului de Internet
Banking, fara a fi necesara notificarea clientilor, si va fi disponibil permanent clientilor pe site-ul Bancii si in pagina de
autentificare din cadrul noului Serviciu de Internet Banking.

PHISHING - este o fraudare a informatiilor bancare care apare de obicei ca un presupus mesaj de la Banca, dar care
provine de fapt de la persoane neautorizate sau rauvoitoare, in care Clientul este solicitat sa dea click pe anumite link-uri, fiind
redirectionat spre alte site-uri, fiindu-i capturate informatiile sale bancare cu scopul de a obtine de la destinatar date
confidentiale care sa permita accesul in aplicatii de tip Internet Banking sau utilizarea cardurilor acestuia in mod fraudulos;

NUME DE UTILIZATOR – numele de acces ales de catre utilizator in etapa de inregistrare a contului si confirmat de
Banca utilizatorilor pentru autentificarea la serviciul Internet Banking;

PAROLA UTILIZATOR – parola aleasa de catre utilizator in etapa de inregistrare a contului si necesara pentru
autentificarea la Serviciul de Internet Banking;

SMS OTP (one-time password) - metoda care consta in transmiterea automata prin SMS a unei parole temporare, cu
valabilitate limitata in timp, sub forma unui cod de activare, parola ce va fi utilizata strict pentru inrolarea initiala in cadrul
serviciului de Internet Banking.

SUPORT DURABIL - orice instrument (de ex: e-mail, SMS, Internet Banking, Mobile Banking) care permite
Clientului sa stocheze informatii adresate acestuia, intr-un mod accesibil pentru consultari ulterioare si pentru o perioada de
timp adecvata scopurilor informatiei respective, si care permite reproducerea identica a informatiilor stocate.

DISPOZITIV DE SECURITATE – denumire generica pentru instrumentele de tip token utilizate de Banca si puse la
dispozitia Clientului, in scopul generarii codurilor de securitate necesare in cadrul procesului de autentificare in Serviciul de
Internet Banking, respectiv pentru autorizarea tranzactiilor initiate prin Internet Banking. Banca utilizeaza si pune la dispozitia
Clientului, urmatoarele dispozitive de securitate:
a.
Token fizic – este un dispozitiv electronic, de tip token hardware, care genereaza coduri de acces pentru securizarea
autentificarii in aplicatia Internet Banking, respectiv autorizarea operatiunilor initiate prin Internet Banking. Cererea pentru
obtinerea tokenului fizic se depune in unitatile teritoariale ale Bancii.
b.
Token mobil - Tokenul mobil este un token de tip software si este integrat in cadrul unei aplicatii mobile compatibila
cu sistemele de operare iOS si Android. Tokenul Mobil indeplineste functia de generare a codurilor de securitate necesare
pentru autentificarea in Serviciul de Internet Banking respectiv autorizarea operatiunilor initiate prin Internet Banking. Codul
de securitate este generat de Dispozitivul de Securitate de tip token fizic sau mobil, ca urmare a introducerii unui Cod PIN setat
de catre utilizator la inregistrarea contului de utilizator si cunoscut doar de catre acesta.

CONT DE PLATI - cont bancar utilizat pentru executarea Operatiunilor de plata.

CONT DE PLATI ACCESIBIL ONLINE– cont de plati care poate fi accesat de catre Client prin intermediul unei
interfete online (eg., Internet Banking).

OPERATIUNE DE PLATA – actiunea initiata de platitor sau de beneficiarul platii cu scopul de a depune, transfera
sau retrage fonduri dintr-un cont utilizat in acest scop.

ELEMENTE DE SECURITATE – caracteristici personalizate furnizate de Banca Clientului/Utilizatorului, constand
in informatii si dispozitive (inclusiv dar fara a se limita la coduri/parole/cod PIN/Nume utilizator/Cod de securitate/Dispozitiv
token) in baza carora este permisa autentificarea Clientului in scopul accesarii/utilizarii produselor si serviciilor ce fac obiectul
Contractului si care nu sunt transmisibile catre alte persoane.

PRESTATOR DE SERVICII DE PLATA TERT– un prestator de servicii de plata, altul decat Banca, autorizat de
Banca Nationala a Romaniei sau de o autoritate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene sa presteze servicii de
informare cu privire la conturi si/sau servicii de initiere a platii si/sau servicii de confirmare disponibilitate fonduri.

SERVICIU DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONTURI - serviciu online, prestat de un Prestator de servicii de
plata tert (altul decat Banca), ce furnizeaza informatii consolidate in legatura cu unul sau mai multe Conturi de plati accesibile
online, detinute de Client la Banca si/sau la mai multi prestatori de servicii de plata.

SERVICIU DE INITIERE A PLATII - serviciu de initiere a unui Ordin de plata cu privire la un Cont de plati accesibil
online detinut de Client la Banca, prestat de un prestator de servicii de plata tert (altul decat Banca), la cererea Clientului.
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TRANSFER CREDIT INTERBANCAR INSTANT – operatiunea de tip transfer credit procesata instantaneu, intre
prestatori de servicii de plata care au aderat la platforma dezvoltata de TransFond SA in vederea efectuarii acestor tipuri de
operatiuni;
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Obiectul contractului il reprezinta oferirea de catre Banca, Clientului, a serviciului de Internet Banking , disponibil prin
intermediul unei platforme web securizate, accesibila doar clientilor Bancii care au solicitat acest serviciu.
2.2. Serviciul de Internet Banking va fi folosit de catre Client in scopul obtinerii informatiilor despre conturile sale si efectuarii
operatiunilor disponibile prin intermediul serviciilor: plati in lei si in valuta, transfer intre conturi, constituiri si lichidari de
depozite, vizualizare istoric tranzactii etc, cu respectarea calendarului orar mentionat in prezentul contract. Lista operatiunilor
care pot fi efectuate prin serviciul Internet Banking poate fi modificata, atat in sensul completarii cu optiuni noi, cat si prin
eliminarea sau modificarea celor existente si este permanent actualizata in Ghidul de Utilizare.
2.3. Prezentul contract stipuleaza principiile utilizarii de catre Client, in exclusivitate, a serviciului Internet Banking.
2.4. Acest contract ofera Clientului posibilitatea utilizarii instrumentelor de plata electronica cu acces la distanta de tip
INTERNET BANKING, prin intermediul retelei INTERNET conform cu prevederile si documentatia elaborata de catre Banca,
in scopul efectuarii de operatiuni bancare.
Art. 3. OBLIGATIILE PARTILOR:
3.1. OBLIGATIILE BANCII:
3.1.1. Sa asigure disponibilitatea Ghidului de Utilizare, in format electronic, in cadrul site-ului Bancii si in pagina de
autentificare din cadrul Serviciului de Internet Banking, pentru acces si consultare de catre Client, a instructiunilor de operare
in cadrul platformelor de Internet Banking. ;
3.1.2. Sa activeze accesul Clientului in sistem pentru toti utilizatorii solicitati prin cererea de utilizare a acest serviciu;
3.1.3. Sa furnizeze la cererea clientului, pe baza unui proces de verbal de predare-primire, un Dispozitiv de Securitate de tip
Token fizic şi sa efectueze configurarile necesare, in vederea permiterii autentificarii in aplicatie cu acesta.
3.1.4. Sa asiste clientul, la solicitarea acestuia, in instalarea si activarea aplicatiei pentru utilizarea Dispozitivului de Securitate
de tip Token mobil şi sa efectueze configurarile necesare, in vederea permiterii autentificarii in aplicatie, daca este cazul.
3.1.5. Sa accepte instructiunile de plata transmise de Client semnate electronic conform calendarului orar de mai jos:
Tip operatiuni
Operatiuni intre conturile
clientului:
- Transferuri intre conturi
- Schimb valutar
- Constituiri/lichidari depozite

Intervalul transmiterii instructiunii
de plata catre Banca

00.01 – 23.59

Plati intrabancare (in lei si in
valuta)

00.01-23.59

Plati interbancare (in lei si in
valuta)

09.00-17.00
Dupa ora 17.00

Plati interbancare instant
(in lei)

00.01 – 23.59

Data preluarii de catre banca
In aceeasi zi, cu urmatoarele exceptii:
- operatiunile initiate de client in intervalul in
care Banca deruleaza procesele interne aferente
inchiderii de zi/luna/an, situatie in care acestea
vor fi preluate si procesate incepand cu
urmatoarea zi bancara lucratoare;
In aceeasi zi, cu exceptia operatiunilor initiate
de client in intervalul in care Banca deruleaza
procesele interne aferente inchiderii de
zi/luna/an, situatie in care acestea vor fi preluate
si procesate incepand cu urmatoarea zi bancara
lucratoare;
In aceeasi zi;
In urmatoarea zi bancara lucratoare.
Platile instant se proceseaza instantaneu, imediat ce
tranzactia este confirmata si validata de catre
utilizator si acceptata de catre banca. Suma maxima
care se poate procesa printr-o plata in regim instant
este de maxim 49.999 lei, inclusiv. Platile eligible
pentru a fi procesate instant sunt cele catre orice
cont deschis la una din bancile participante la
sistemul de plati instant.

Note:
(1)
Orice modificare ulterioara cu privire la calendarul orar al transmiterii instructiunilor de plata, se va regasi pe
pagina de internet www.patriabank.ro;
(2)
Intervalul de timp 09.00-17.00 specificat in calendarul de mai sus, se aplica zilelor bancare lucratoare.
(3)
Operatiunile de plata de tip schimb valutar/constituiri/lichidari depozit si cele in regim instant initiate in intervalul
in care au loc procesele interne legate de inchiderea de zi/luna/an au loc pot fi temporar indisponibile, in functie de intervalul
orar la care se incearca tranzactia.
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3.1.5.1 In cazul in care Clientul care initiaza un ordin de plata convine ca executarea ordinului de plata sa inceapa intr-o anumita
zi (ordine de plata programata, transferuri programate-daca aceste facilitati sunt disponibile), momentul acceptarii este
considerat ziua cuvenita. In cazul in care ziua cuvenita nu este o zi lucratoare pentru Banca, ordinul de plata se considera primit
in urmatoarea zi lucratoare. In cazul in care functionalitatea de ordin de plata programata nu este disponibila in ecranul de
tranzactie, atunci Banca va accepta plati doar cu data curenta;
3.1.5.2 Orarul detaliat al ferestrelor de decontare se gaseste pe pagina de internet www.patriabank.ro .
3.1.6. Sa accepte conectarea la serviciul de Internet Banking numai in conditiile in care clientul utilizeaza urmatoarele elemente
de autentificare stricta: numele de utilizator, parola utilizator si codul dinamic generat de Dispozitivul de Securitate, iar accesul
la tokenul mobil numai in conditiile in care clientul utilizeaza codul PIN configurat anterior de catre acesta
3.1.7. Sa pastreze confidentialitatea si securitatea privind elementele de identificare ale utilizatorului de Internet Banking;
3.1.8. Banca este imputernicita de Client, prin incheierea si acceptarea conditiilor contractului pentru utilizarea serviciului
Internet Banking sa execute in numele si contul clientului instructiunile primite potrivit termenelor specificate si a conditiilor
impuse, pe raspunderea exclusiva a clientului. Respectivul mandat se intelege a fi valabil pe perioada de valabilitate a
prezentului contract;
3.1.8. Banca confirma efectuarea platilor si a instructiunilor efectuate prin intermediul serviciului Internet Banking prin
furnizarea unui identificator al documentului procesat in sistem si starea de confirmat al documentului din Internet;
3.1.9. Sa asigure pastrarea confidentialitatii de catre angajatii bancii care au acces la informatia confidentiala prin activitatile
specifice pe care le desfasoara, angajati care participa direct la procesarea datelor sau la monitorizarea lor;
3.1.10. Sa revoce accesul la serviciul Internet Banking pentru clientii care notifica banca in vederea dezactivarii contului de
acces la acest serviciu, sau pentru un anumit utilizator in cazul clientilor care notifica banca in vederea dezactivarii unui anumit
utilizator autorizat;
3.1.11. Sa pastreze secretul profesional fata de terti asupra operatiunilor efectuate prin conturi sau a situatiei financiare a
titularilor de cont, cu exceptia organelor abilitate prin lege sa aiba acces la informatiile bancii;
3.1.12. Banca isi rezerva dreptul sa dezactiveze temporar anumite operatiuni ale serviciului;
3.1.13. Banca isi rezerva dreptul sa dezactiveze temporar serviciul de Internet Banking pentru mentenanta, pe o durata de maxim
3 ore, dupa ora 17.30 in zilele lucratoare sau oricand in zilele nelucratoare;
3.1.14. Banca isi rezerva dreptul sa aplice masuri de preventie a accesului neautorizat conform instructiunilor din Ghidul de
Utilizare.
3.1.15. Sa accepte efectuarea operatiunilor transmise conform calendarului orar stabilit de banca, iar restul informatiilor oferite
de sistem sa fie disponibile permanent;
3.1.16. Sa inlocuiasca Dispozitivul de Securitate de tip token fizic, in cazul defectarii acestuia, in termen de 15 zile de la data
primirii dispozitivului defect de la client, astfel incât clientul sa poata utiliza din nou serviciul de Internet Banking, sau sa puna
la dispozitia clientului o metoda alternativa de autentificare (token mobil);
3.1.17. Banca isi rezerva dreptul de a bloca/suspenda temporar accesul la Serviciu in cazul in care Clientul nu-si respecta oricare
dintre obligatiile contractuale asumate prin prezentul contract si/sau in cazul folosirii necorespunzatoare a Serviciului Internet
Banking si/sau folosirii serviciului in scopuri infractionale sau neconforme cu Conditiile Generale Bancare ale Bancii.
3.1.18. In scopul prevenirii utilizarii neautorizate a serviciului de Internet Banking si in vederea protejarii fondurilor clientului,
banca isi rezerva dreptul de a inactiva automat un cont de Internet Banking pentru un utilizator autorizat care ale carui date nu
mai corespund datelor comunicate bancii.
3.1.19. In cazurile in care se constata nerespectarea prevederilor contractuale, respectiv ale Conditiilor Generale Bancare, Banca
poate inactiva Serviciul Internet Banking, in vederea rezilierii contractului de utilizare a serviciului Internet Banking.
Inactivarea Serviciului Internet Banking nu reprezinta incetarea obligatiilor contractuale si nu determina suspendarea
abonamentului aferent serviciului Internet Banking, acesta urmand sa se perceapa in continuare, pana la eventuala reziliere a
contractului de utilizare a serviciului Internet Banking.
3.1.20. Banca va putea dovedi, in situatia in care Clientul contesta orice instructiune dispusa de catre Client si orice
tranzactie/operatiune efectuata de Banca in numele acestuia prin Serviciul Internet Banking, prin orice inregistrare efectuata de
sistemele utilizate pentru receptionarea instructiunilor Clientului, prin reproducerea acestor instructiuni/operatiuni/tranzactii pe
suport informatic si/sau hartie precum si prin extrasele de cont tiparite de catre Banca, acestea reprezentand dovada
incontestabila. In eventualitatea in care se inregistreaza diferente intre evidentele Bancii mentionate anterior si evidentele
Clientului, evidentele Bancii vor prevala. In ceea ce priveste contestarea extrasului de cont de catre client, sunt aplicabile
conditiile si termenele prevazute in Conditiile Generale Bancare ale Bancii.
3.1.21. Banca confirma efectuarea platilor si a instructiunilor efectuate prin intermediul extrasului de cont emis de Banca la
solicitarea clientului.
3.1.22. Banca va informa Clientii privind indisponibilitatea serviciului de Internet Banking, prin orice mijloace, in cel mult o
ora de la identificarea indisponibilitatii, si termenul preconizat pentru remediere si va relua activitatea de plati in cel mult 8 ore
de la producerea unui eveniment perturbator.
3.2. OBLIGATIILE CLIENTULUI:

4|P a g
Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, România, cod poștal 020112 Bancă participantă la Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris şi vărsat)
311.533.057,50 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF: PJR01INCR/400026 din 28.03.2019 Tel: 0800 410 310 | Fax:
+40 372 007 732 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

Clasificare: UZ INTERN

PATRIA BANK SA

3.2.1. Sa detina in dotare necesarul utilizarii produsului (calculator personal/laptop/dispozitiv mobil, compatibile, conexiune Internet,
navigator browser de acces la produs in versiunele mentionate in Ghidul de Utilizare, acces la Dispozitivul de Securitate
asignat);
3.2.2. Sa nu aduca modificari de niciun fel programelor puse la dispozitie de catre Banca, sa nu copieze design-ul paginilor de
web si/sau sa foloseasca structura si design-ul acestora in alte scopuri;
3.2.3. Sa nu instraineze Dispozitivul de Securitate de tip Token fizic primit de la banca; in cazul pierderii, sustragerii sau
distrugerii Dispozitivului de Securitate Token fizic din vina Clientului, acesta va informa de urgenta BANCA, prin e-mail catre
adresa info@patriabank.ro sau la numarul de telefon 0.800.410.310, de luni pana vineri intre orele 09.00 – 19.00 si va suporta
contravaloarea acestuia;
3.2.4. Sa dezactiveze aplicatia software Token mobil de pe telefonul mobil anterior instrainarii acestuia si sa contacteze
BANCA, la numarul de telefon 0.800.410.310, de luni pana vineri intre orele 09.00 – 19.00, ori de cate ori intervine o problema
legata de utilizarea acesteia pentru autentificarea in Serviciul de Internet Banking , respectiv autorizarea tranzactiilor initiate
prin Internet Banking .
3.2.5. Sa contacteze banca, in cazurile in care utilizeaza un alt aparat telefonic, pentru blocarea aplicatiei software de tip Token
mobil instalate pe aparatul telefonic initial, respectiv reinstalarea acesteia pe noul aparat;
3.2.6. Sa returneze bancii Dispozitivul de Securitate de tip Token fizic defect, in cazul defectarii acestuia;
3.2.7. Sa completeze cu date reale documentele pentru accesul la serviciul Internet Banking. Clientul devine utilizator al acestui
serviciu numai din momentul semnarii de catre ambele parti a contractului pentru utilizarea serviciului de Internet Banking;
3.2.8. Orice instructiune transmisa trebuie sa respecte prevederile prezentului contract si ale Ghidului de Utilizare disponibil
in site-ul Bancii si in pagina de autentificare in Serviciul de Internet Banking; Clientul este obligat sa verifice corectitudinea
datelor introduse de el in campurile predefinite ale instructiunii (spre exemplu: suma introdusa pentru plati facturi sau pentru
transferuri, codurile IBAN corecte ale conturilor din/in care dispune efectuarea operatiunilor/tranzactiilor) inainte de a o finaliza
si a o transmite Bancii, recunoscand faptul ca aceste instructiuni sunt ireversibile, in caz contrar asumandu-si toate riscurile
care ar putea fi generate de aceste erori, inclusiv costurile aferente in situatiile in care banca va demara actiuni pentru restituirea
sumelor virate eronat (datorate lipsei informatiilor);
3.2.9. Sa informeze Banca de orice modificare a datelor de contact mentionate in prezentul contract si cererea de utilizare
serviciu Internet Banking, Banca neasumându-si riscurile care pot aparea ca urmare a nerespectarii acestei obligatii;;
3.2.10. Sa pastreze confidentialitatea elementelor de identificare si acces in sistem, furnizate de catre Banca, precum si a
parolelor sale de acces. Banca nu este raspunzatoare in cazul in care Clientul inregistreaza prejudicii ca urmare a divulgarii
acestor elemente unor terti;
3.2.11. Sa nu furnizeze informatii referitoare la serviciul Internet Banking fara acordul bancii;
3.2.12. Sa actioneze in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, in relatia cu Banca;
3.2.13. Sa predea Bancii Dispozitivul de Securitate Token fizic, in termen de maxim 30 zile in cazul in care Banca ii solicita
acest lucru, precum si in cazul incetarii Contractului pentru Utilizarea Serviciului de Internet Banking;
3.2.14. Sa achite Bancii Taxele si comisioanele generate de utilizarea serviciului Internet Banking , in conformitate cu tarifele
specificate in Lista de tarife si comisioane Persoane Juridice , anexa la prezentul contract;
3.2.15. In cazurile pentru care legislatia in vigoare stipuleaza obligativitatea prezentarii la Banca a documentelor originale care
au stat la baza efectuarii operatiunilor prin Internet Banking, clientul este obligat sa prezinte la solicitarea Bancii, in termen de
maxim 10 zile calendaristice, documentele justificative care au stat la baza tranzactiilor efectuate prin intermediul serviciului
Internet Banking;
3.2.16. Sa asigure utilizarea continua a serviciului de Internet Banking. Astfel, clientul ia la cunostinta ca neutilizarea serviciului
pe o perioda de 6 luni consecutive poate atrage rezilierea contractului, concomitent cu inactivarea contului de Internet Banking.
3.2.17. Clientul are obligatia sa desemneze Utilizatorii serviciului de Internet Banking, prezentand in acest sens o Hotarare
AGA/ imputernicire semnata de reprezentantii legali ai clientului si completand in acest sens rubricile din Cererea de utilizare
serviciu Internet Banking, iar Banca are obligatia de a furniza Utilizatorilor setul complet de Componente de Securitate. Orice
modificare referitoare la Utilizatori devine obligatorie pentru Banca numai dupa ce Banca este notificata in scris asupra
schimbarilor solicitate.
3.2.18. Clientul are obligatia de a instrui Utilizatorii desemnati in ceea ce priveste obligativitatea de a pastra confidentialitatea
cu privire la la elementele de securitate, precum si asupra obligativitatii de a modifica parola ori de cate ori suspecteaza ca o
persoana neautorizata se afla in posesia acesteia. Clientul este raspunzator pentru orice tranzactie efectuata de Utilizatori si
pentru orice incalcare de catre acestia a normelor de utilizare a serviciului de Internet Banking.
3.2.19. In scopul prevenirii utilizarii neautorizate a serviciului de Internet Banking, Clientul va respecta cu strictete prevederile
si informatiile primite de la Banca. Orice accesare a serviciului de Internet Banking prin utilizarea Dispozitivelor de Securitate
da dreptul Bancii sa considere ca acestea sunt efectuate de catre Client. Prin prezenta, Clientul autorizeaza in mod irevocabil
Banca ca bazandu-se pe realitatea, acuratetea si indeplinirea completa a fiecarei Instructiuni Autorizate sa intreprinda actiunile
conform Instructiunilor transmise prin Dispozitive de Securitate si identificate in mod corespunzator.
3.2.20. Sa utilizeze instrumentul de plata electronica in conformitate cu prevederile contractuale şi cu cele legale şi sa inştiinteze
Banca imediat ce constata ca se afla in una dintre situatiile de mai jos:
- pierderea, furtul sau deteriorarea Dispozitivului de Securitate (fizic sau a echipamentului pe care este instalata aplicatia Token
mobil);
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- blocarea Serviciului de Internet Banking;
- inregistrarea in contul personal a unor tranzactii neautorizate de utilizator;
- orice eroare sau neregula aparuta in urma gestionarii contului de catre emitent;
- observarea unor elemente ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea copierii instrumentului de plata electronica sau
cunoaşterea codului PIN/numelui de utilizator/parolei de catre persoane neautorizate;
- constatarea aparitiei unor disfunctionalitati ale instrumentului de plata electronica.
3.2.21. Clientul işi asuma toate riscurile şi consecintele rezultate din tranzactiile efectuate pe baza instructiunilor transmise
Bancii, potrivit termenilor şi conditiilor prevazute in contract şi Ghidul de Utilizare.
Art.4. INREGISTRAREA INITIALA
4.1. Dupa informarea primita cu privire la activarea serviciului de Internet Banking, este necesara inrolarea initiala a contului
de utilizator. Inregistrarea initiala se realizeaza direct de catre fiecare utilizator al clientului, prin introducerea unor elemente
de identificare stricte, menite sa realizeze verificarea si validarea individiuala a fiecarui utilizator in sistemul de Internet
Banking.
4.2.Inregistrarea initiala a contului de utilizator Internet Banking se face direct de catre fiecare utilizator, numai in cadrul
platformei de Internet Banking, in sectiunea dedicata.
4.3. Pentru a verifica identitatea utilizatorului, ulterior adaugarii acestuia in sistem de catre Banca si inaintea confirmarii
contului de utilizator de catre Banca, in etapa de Inregistrare, utilizatorul trebuie sa parcurga o serie de verificari (validare
identitate prin introducere CNP/NIF, validare numar de telefon specificat pe cererea de activarea a serviciului – prin
introducerea unei secvente numerice unice (one-time password) transmisa prin SMS, validare nume de utilizator, validare parola
utilizator, validare token prin introducere cod de securitate rezultat in urma scanarii imaginii de securitate).
4.4. Doar dupa validarea si confirmarea automata a datelor de identificare de mai sus, Banca permite accesul utilizatorului la
serviciul de Internet Banking.
Art. 5. AUTENTIFICAREA CLIENTULUI
5.1. Accesul utilizatorului in aplicatia de Internet Banking se realizeaza in functie de metoda de autentificare aleasa de client,
dintre metodele puse la dispozitie de catre banca la momentul semnarii contractului.
5.2.Autentificarea Clientului pentru accesul in Serviciul de Internet Banking se face pe doua nivele de securitate, pe baza
a 3 elemente care identifica utilizatorul autorizat, in mod unic, astfel:
a) Nume utilizator;
b) Parola utilizator;
c) Cod de securitate generat de Dispozitivul de Securitate (token fizic sau mobil).
Art. 6. AUTORIZAREA ORDINELOR DE PLATA
6.1. O operatiune de plata se considera autorizata daca Clientul si-a exprimat consimtamantul pentru executarea operatiunii.
6.2. In cadrul serviciului Internet Banking, exprimarea de catre Client a consimtamantului pentru executarea operatiunii se face
prin introducerea codului de securitate generat de Dispozitivul de Securitate utilizat de Client (Token fizic / Token mobil).
Codul de securitate este solicitat pentru avizarea fiecarei operatiuni initiate de un utilizator, cu exceptia transferurilor interne
(intre conturile Clientului), a schimburilor valutare si a constituirilor/lichidarilor de depozit.
Art. 7. LIMITE DE UTILIZARE A SERVICIULUI INTERNET BANKING
7.1. Banca ofera posibilitatea Clientului de a defini si aplica un sistem de limite de siguranta, aplicabile operatiunilor derulate
prin intermediul Serviciului Internet Banking. Aceste limite pot fi personalizate in functie de specificatiile Clientului si de datele
completate de acesta in Anexa IB – Cerere de utilizare serviciu internet banking. Limita standard definita de catre Banca pentru
Persoane Juridice este de 450.000 lei/zi si reprezinta valoarea maxima, cumulata, exprimata in echivalent lei, a tuturor
operatiunilor initiate prin intermediul Internet Banking, in decursul unei zile, cu exceptia transferurilor in si din conturile
aceluiasi client, deschise la Banca, in aceeasi valuta sau in valute diferite, respectiv constituirile/lichidarile de depozite si a
tragerilor si rambursarilor din credite.
La solicitarea scrisa a Clientului, Banca poate analiza si aproba modificarea acestei limite..
7.2. Banca isi rezerva dreptul de a modifica, dupa caz, limitele standard stabilite, fara o notificare prealabila a utilizatorilor
serviciului, atunci cand acest lucru se considera necesar pentru protejarea fondurilor clientilor. Intentia de modificare a acestora
va fi comunicata Clientului prin intermediul aplicatiei Internet Banking (in ecranele ce preced accesul in aplicatie sau in ecranele
ulterioare accesului in aplicatie).
7.3. Limitele aplicabile operatiunilor derulate prin intermediul acestui serviciu pot fi personalizate in functie de specificatiile
Clientului si de datele completate de acesta in Anexa IB – Cerere de utilizare serviciu internet banking. Aceste limite nu pot fi
definite de Client fara acceptul Bancii, care are dreptul de a decide cu privire la aprobarea sau refuzul nivelului limitei propus
de Client, fara a fi obligata sa justifice decizia luata.
7.4. Clientul poate solicita, oricand, modificarea limitelor de operare, prin completarea Anexei IB - Cerere de utilizare serviciu
internet banking si transmiterea acesteia catre Banca, semnata si scanata prin e-mail, fax sau la ghiseul oricarei unitati teritoriale
a Bancii.
Art. 8. EXECUTAREA ORDINELOR DE PLATA:
8.1. Banca garanteaza executia corecta a instructiunilor de plata electronice ale Clientului, conform regulilor de decontare ale
sistemelor electronice de plati (SENT, ReGIS, SEPA, Target2 si SWIFT) si conform orarului detaliat al ferestrelor de decontare
ce se gaseste pe pagina de internet www.patriabank.ro, daca:
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ordinul este complet si datele sunt complete;
soldul contului permite plata (inclusiv retinerea comisioanelor aferente executiei platii);
contul nu este blocat ca urmare a unui/unei sechestru/popriri instituit/a de autoritatile competente;
plata este in conformitate cu reglementarile bancare in vigoare;
8.2. Banca are dreptul sa refuze efectuarea unei tranzactii ordonate de Client, in cazul in care disponibilitatile existente in
conturile sale nu permit atat efectuarea tranzactiei, cat si achitarea tarifelor si comisioanelor aferente acestei tranzactii. Daca in
contul specificat de Client nu exista disponibilitati suficiente pentru debitarea integrala a sumei cerute de Client, inclusiv cu
costurile aferente cuvenite Bancii, Clientul va primi mesaj de eroare. In aceasta situatie cererea transmisa va fi anulata iar
tranzactia solicitata nu va fi efectuata. Este recomandata verificarea soldului contului inainte de lansarea oricarei comenzi pentru
efectuarea oricarei operatiuni. Ordinele de plata neexecutate in aceeasi zi ca urmare a neindeplinirii uneia din conditiile
mentionate anterior, vor fi anulate. Ordinele de plata receptionate de catre Banca dupa orele la care plata poate fi efectuata cu
data de executie a zilei in curs, vor fi acceptate cu data urmatoarei zile bancare.
8.3. Banca va putea refuza efectuarea operatiunilor ordonate de CLIENT prin intermediul platformei de Internet Banking intruna dintre urmatoarele situatii: daca operatiunile sunt suspecte, contrare legii, nu pot fi justificate corespunzator sau in conditiile
in care contul CLIENTULUI este blocat in temeiul unei hotarari judecatoresti sau al altui titlu executoriu.
8.4. Platile valutare interbancare dispuse de Clienti se executa in cadrul termenului normal de prelucrare a documentelor,
bancile straine prin care se executa acestea, metoda de plata folosita (cu acoperire sau seriala), precum si data valutei ramanand
in exclusivitate de competenta Bancii, in functie de politica de corespondenti bancari. Data valutei utilizata de Banca
pentru platile valutare interbancare acceptate: 1 zi lucratoare bancara (spot) de la data acceptarii ordinului de plata; sau 0-1 zi
lucratoare bancara (urgent) de la data acceptarii ordinului de plata (se percep aditional comisioane de urgenta conform Listei
de Taxe si Comisioane Persoane Juridice anexate). Orarul in care pot fi efectuate schimburile valutare cu data TODAY este cel
corespunzator pietei valutare interbancare, respectiv 9:30-16:00 (de luni pâna vineri). In cazul in care clientul efectueaza
schimburi valutare in afara acestui orar, acestea vor fi preluate şi procesate in ziua bancara imediat urmatoare. In cazul efectuarii
de schimburi valutare in afara acestui orar, clientul va putea beneficia de un curs valutar pe care Patria Bank il practica la acel
moment, curs ce poate fi vizualizat in momentul efectuarii schimbului valutar
8.5. Incheierea contractului nu exclude posibilitatea ca Banca sa solicite Clientului, dupa caz, sa depuna letric (pe suport de
hârtie), la ghişeele bancii, documentele justificative care au stat la baza operatiunilor derulate prin Internet Banking , in cazul
in care astfel de documente sunt necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 9. RASPUNDEREA PARTILOR:
9.1. RASPUNDEREA BANCII:
Banca raspunde numai in caz de neglijenta grava a angajatilor proprii si numai in limita pierderii efectiv suferite prin
tranzactie. Banca nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Clientului dintr-o simpla imprudenta sau neglijenta.
Banca nu raspunde in situatia in care Clientul nu poate accesa serviciul Internet Banking datorita oricaror deficiente
functionale ce ar putea surveni in furnizarea acestuia;
Banca nu raspunde pentru pierderile din profit, daune materiale sau morale suferite de Client utilizand serviciul Internet
Banking;
Banca nu raspunde in urmatoarele situatii:
a)
Clientul nu pastreaza si nu asigura confidentialitatea tuturor elementelor de identificare si autentificare (nume utilizator,
parola utilizator, coduri PIN, Dispozitiv de Securitate);
b)
cand din neglijenta Clientului, elementele de identificare (nume utilizator, parola utilizator, Dispozitiv de Securitate,
coduri PIN) ajung la cunostinta altor persoane, care pot utiliza acest date pentru accesul in aplicatie;
c)
cand Clientul comunica Bancii date eronate/incomplete;
d)
cand sistemul informatic (calculator, conectivitate internet etc.) al Clientului este compromis sau este utilizat de catre
terte persoane, neautorizate;
e)
Clientul nu asigura in conturile sale suficiente fonduri pentru efectuarea operatiunilor initiate, inclusiv pentru
comisioanelor aferente acestora.
Banca nu raspunde pentru acuratetea sau veridicitatea nici unei informatii, instructiuni sau mesaj provenind de la Client
sau terte persoane;
Banca va solicita schimbarea periodica a parolei de utilizator pentru asigurarea securitatii acesteia;
Banca va informa de indata Clientul daca se constata activitate suspecta sau ilegala in utilizarea serviciului.
Banca nu este raspunzatoare pentru erori sau omisiuni ale Clientului sau pentru emiterea de mai multe ori a aceleiaşi
instructiuni de catre Client.
Banca nu este responsabila pentru securitatea echipamentelor (calculatoare/laptopuri/smartphone-uri/tablete, etc.) de pe
care Clientul acceseaza serviciul Internet Banking si pentru niciun fel de pagube/pierderi decurgând din utilizarea serviciului
Internet de pe calculatoare/laptopuri/smartphone-uri/tablete nesecurizate sau infectate cu virusi sau alte aplicatii ce compromit
securitatea echipamentului, sau de pesmartphone-uri sau tablete cu modificari ce pot afecta securitatea echipamentului si/sau
infectate cu virusi sau alte aplicatii ce compromit securitatea echipamentului.
Banca nu este raspunzatoare daca Clientul este impiedicat sa acceseze in orice moment serviciul Internet Banking de
intreruperea sau defectiunea sau intarzierile intervenite in serviciile de comunicatie sau in legatura cu serviciul Internet Banking,
atunci cand acestea din urma se datoreaza unui caz fortuit sau eveniment de forta majora;
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Banca nu este raspunzatoare in situatia imposibilitatii utilizarii serviciului in perioadele de mentenanta (revizie tehnica),
perioade care vor fi anuntate in prealabil de catre Banca.
Daca din motive imputabile Clientului, Banca va face cheltuieli sau va suferi pierderi care au legatura cu operatiunea pe care o
executa in temeiul acestui Contract, acestea vor fi suportate de catre Client. In aceasta situatie, Banca este autorizata sa
recupereze suma respectiva direct din contul Clientului, cu notificarea acestuia.
9.2. RASPUNDEREA CLIENTULUI:
- Clientul este de acord sa preia si isi asuma, de la data semnarii prezentului contract, toate consecintele si riscurile rezultate
din tranzactiile efectuate pe baza instructiunilor date Bancii, potrivit termenilor si conditiilor prezentului contract;
- Clientul raspunde de consecintele faptului ca elementele sale de identificare in cadrul serviciului Internet Banking sunt
utilizate de terte persoane si preia toate riscurile ce ar rezulta din aceasta, potrivit legii;
- Este pe deplin raspunzator daca elementele de identificare sunt pierdute, furate sau sunt divulgate unor persoane neautorizate
si se obliga sa notifice imediat Banca in acest sens. Banca va suspenda accesul in sistem pana cand Clientul va primi noi
elemente de identificare: Dispozitiv de Securitate (Token fizic / Token mobil), si/sau isi va configura noi elemente de
identificare: nume utilizator, parola utilizator, cod PIN;
- Este responsabil de acuratetea si corectitudinea informatiilor, instructiunilor si mesajelor transmise bancii.
- Clientul isi asuma raspunderea pentru verificarea periodica a propriului calculator sau dispozitiv conectat la Internet pe care
foloseste aplicatiile Bancii pentru identificarea si indepartarea programelor malitioase de tip virusi, troieni, spyware etc.;
- Clientul isi asuma obligatia sa isi modifice parola de utilizator de fiecare data cand exista suspiciuni cu privire
la compromiterea acesteia dar cel putin o data la 12 luni.
- Clientul are obligatia (i) sa verifice periodic avertismentele de securitate si informatiile despre Patria Online Banking, pe
care Banca le publica pe pagina de internetBanca nu are obligatia de a asigura servicii de hardware sau software pentru Client,
cu exceptia Mobile Token, pentru care asigura servicii software.
- In cazul Patria Online Banking, daca adresa URL (Uniform Resource Locator) a paginii de autentificare afisata in
navigatorul de Internet folosit nu incepe cu seria de caractere „https://” sau simbolul de forma unui „lacat inchis”, care indica o
conexiune securizata nu este prezent, atunci Clientul trebuie sa paraseasca urgent pagina de Internet accesata si sa anunte Banca,
de indata, despre acest incident, prin intermediul Call Center.
Art. 10. FUNCTIONAREA SERVICIULUI
10.1. Banca va executa, in limita disponibilitatilor banesti existente in contul Clientului şi a limitelor de tranzactionare stabilite
de catre Banca şi Client pentru anumite tipuri de operatiuni, operatiunile ordonate de Client prin Internet Banking . Clientul se
obliga sa efectueze operatiuni cu respectarea stricta a prevederilor legale şi a instructiunilor prezentate in Ghidul de Utilizare şi
cu mentionarea informatiilor corecte şi complete necesare efectuarii operatiunilor.
10.2. Banca poate informa Clientul in situatia in care operatiunile ordonate nu pot fi procesate intrucat nu indeplinesc conditiile
legale referitoare la respectivul tip de operatiune sau din alte motive.
10.3. Confirmarea efectuarii tranzactiei ordonate de Client şi a detaliilor acesteia se face prin intermediul extrasului de cont.
10.4. Banca atrage atentia Clientului asupra potentialelor riscuri care pot rezulta din utilizarea serviciului de Internet Banking,
cum ar fi riscul fraudelor online, respectiv "phishing”-ul sau riscurile aferente conectarii la reteaua Internet (ex. Pericolul
virusilor, hackerilor etc.).
10.5. Banca atrage atentia Clientului ca nu solicita, in nicio situatie, informatii confidentiale prin e-mail (spre ex. informatii
referitoare la nume utilizator, parola utilizator etc.), iar informatiile precum parole si codul PIN si coduri de securitate nu
trebuie divulgate sub niciun motiv, nimanui, nici macar Bancii. Banca nu va fi responsabila pentru pagubele cauzate Clientului
ca urmare a unor tentative de furt de date personale ori fraude prin Internet care pot consta in :
- transmiterea de mesaje electronice catre utilizatori de e-mail, prin care acestora li se solicita date personale de identificare
bancara;
- receptionarea de catre Client de mesaje, e-mailuri etc. care par a proveni in aparenta din partea Bancii si prin care li se solicita
accesarea unui site cu design identic/similar cu cel al Bancii in scopul completarii unor date personale confidentiale (spre ex.
nume utilizator si parola).
In cazul in care Clientul primeste astfel de mesaje, este rugat sa contacteze de indata Banca.
Pentru mentinerea sigurantei utilizarii serviciului de Internet Banking, in cazul in care Clientul este inactiv timp de 15 minute,
sesiunea initiata se inchide automat.
10.6. In vederea utilizarii serviciilor de Internet, achizitia hardware-ului si software-ului necesare (computer si smartphone cu
sistem de operare functional si compatibil) respectiv computer si smartphone care sa includa si un browser de internet, a
licentelor ce se impun si asigurarea conexiunii la INTERNET, cad in sarcina exclusiva a CLIENTULUI.
10.7. BANCA nu are nicio raspundere in ceea ce priveste eventualele erori ce pot aparea in utilizarea serviciului de Internet si
care se datoreaza unor defectiuni, erori sau datorita nerespectarii prevederilor legale ce reglementeaza utilizarea serviciilor, in
general si a serviciilor de telecomunicatii, in special.
Datorita multitudinii de combinatii posibile intre sistemele de operare si browsere de internet, precum si datorita
comportamentului diferit al acestora in functie de factori ce tin de modul de diferentiere a acestora, Banca nu garanteaza
compatibilitatea totala pentru fiecare browser de internet sau sistem de operare in versiunile curente sau viitoare. Banca va cauta
in mod permanent sa dezvolte alternative pentru a face posibila conectarea cu sisteme de operare si browsere de internet curente
si viitoare. Clientul va fi informat despre aceste actualizari prin oricare din canalele de comunicare pe care Banca le are la
dispozitie.
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10.8. Banca poate inactiva/blocha temporar/permanent accesul la Serviciul Internet Banking in urmatoarele cazuri:
a)
Clientul a informat Banca despre pierderea, distrugerea, furtul sau instrainarea dispozitivului de Securitate de tip Token
fizic. Pentru cazul descris mai sus Banca va bloca temporar accesul clientului la contul /conturile sale prin intermediul
serviciului Patria Online Banking.
b)
Tokenul fizic sau mobil se va bloca, in cazul în care codul PIN este introdus eronat de 5 ori consecutiv.
După o identificare reuşită clientul va avea acces la funcţionalităţile Patria Online Banking.
c) In cazurile in care se constata nerespectarea prevederilor contractuale, respectiv ale Conditiilor Generale Bancare, Banca
poate inactiva/bloca, temporar, accesul la Serviciul Internet Banking. Inactivarea/blocarea temporara a accesului la Serviciul
Internet Banking nu reprezinta incetarea obligatiilor contractuale si nu determina suspendarea abonamentului aferent serviciului
Internet Banking si/sau Mobile Banking, acesta urmand sa se perceapa in continuare, pana la eventuala reziliere a contractului
de utilizare a serviciului Internet Banking.
d) Clientul nu dispune, in conturile sale, de fondurile necesare debitarii de catre Banca a taxelor si/sau comisioane lor datorate
de catre Client in conformitate cu prevederile prezentului Contract;
e) Neutilizarea serviciului pe o perioda de 6 luni consecutive poate atrage rezilierea contractului, concomitent cu inactivarea
contului de Internet Banking .
f) Banca a restrictionat accesul Clientului la contul/ conturile sale in conformitate cu prevederile altor contracte incheiate
intre Client si Banca.
g) Instituirea de catre autoritatile competente a masurilor asiguratorii, infiintarii popririi de catre executorul
judecatoresc/bugetar si/sau alte cazuri similare care fac obligatorie pentru Banca blocarea contului/conturilor Clientului;
h) din motive legate de securitatea serviciului;
i)
daca exista suspiciuni de utilizare frauduloasă/ neautorizata a Elementelor de securitate sau a Serviciului de Internet
Banking;
j)
in cazul in care Clientul notifica Banca (telefonic sau in scris) in cazul observarii unor elemente ce creeaza suspiciuni cu
privire la posibilitatea utilizarii sistemului de catre persoane neautorizate, aflarea/cunoasterea elementelor de securitate sau alte
probleme referitoare la Internet Banking;
k) cand Banca are suspiciuni intemeiate ca elementele de identificare/acces in aplicatii ale Clientului sunt folosite de persoane
neautorizate si/sau intr-un mod fraudulos (inclusiv in cazul in care se suspecteaza tentative de frauda prin intermediul atacurilor
de tip “phishing”).
l)
in cazul utilizarii abuzive a serviciului de Internet Banking, cum ar fi fraudare sau tentativa de fraudare a sistemului
informatic al Bancii, conectare sau tentativa de conectare neautorizata la Internet Banking, atac sau tentativa de atac informatic
provenind de la sistemele clientului;
m) in cazul in care exista suspiciuni intemeiate ca acesta a furnizat Bancii date si/sau informatii false sau ca utilizeaza sau a
utilizat serviciile/produsele Bancii pentru activitati sau in scopuri care incalca prevederile legale (de ex: pentru spalare de bani,
finantarea actelor de terorism) sau in cazul in care au fost identificate referinte negative despre client/ beneficiar real/
administrator/ imputerniciti sau orice persoane in legatura cu acestea, referitoare la spalarea banilor/ finantare terorism/ activitati
frauduloase sau orice alte fapte de natura infractionala precum dare de mita, coruptie, evaziune fiscala si care ar putea expune
banca la risc.
n) dacă este necesar pentru protejarea Clientului sau a Băncii de posibile viitoare prejudicii.
Prin exceptie, accesul online la cont/conturi nu va fi blocat in urmatoarele situatii:
a) in cazul blocarii Dispozitivului de securitate Token fizic, daca Clientul are activat si un Dispozitiv de securitate de tip
Token mobil. Accesul ramane disponibil prin Internet Banking.
10.9. Banca isi rezerva dreptul de a refuza clientilor acordarea unor anumite categorii de produse, de a sista/restrictiona clientilor
dreptul de a utiliza produsele si/sau serviciile detinute de acestia si/sau de a restrictiona accesul la anumite produse si servicii
detinute de clienti, in cazul in care Clientii utilizeaza produsele si/sau serviciile Bancii implicand entitati sau persoane care fac
obiectul sanctiunilor internationale si / sau tari/entitati „cu risc ridicat”, tari care nu aplica masuri similare legislatiei privind
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si combatere a finantarii actelor de terorism.
Art. 11 FORTA MAJORA:
11.1. Banca nu va fi raspunzatoare in cazul indeplinirii cu intarziere sau neindeplinirii obligatiilor sale din cauza unui caz de
Forta Majora sau Caz Fortuit. 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
prevazut şi nici impiedicat de catre Banca. Evenimentele de Caz Fortuit si respectiv de Forta Majora includ, fara a se limita la,
dezastre naturale, incendii, greve (ale propriilor 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 temporara a activitatii pietelor reglementate sau a altor locuri de tranzactionare, criza de lichiditate care face
imposibila, in mod obiectiv, obtinerea fondurilor necesare pe piata interbancara relevanta in vederea punerii lor la dispozitia
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Clientului. 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.
Art. 12. CESIUNEA CONTRACTULUI:
12.1. Clientului ii este interzis sa cesioneze drepturile sale derivand din prezentul contract catre terte persoane.
Art. 13. DURATA CONTRACTULUI:
13.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pe toata durata existentei
contului bancar, cu exceptia situatiilor prevazute expres in contract.
Art. 14. INCETAREA CONTRACTULUI:
14.1. Contractul inceteaza de drept la data inchiderii contului Clientului deschis la Banca, din cauze prevazute de lege sau cu
acordul partilor.
14.2. Relatiile intre cele doua parti contractuale (Banca şi Client) pot inceta prin denuntare unilaterala, fie din initiativa
Clientului (prin completarea unei cereri de incetare (denuntare) a contractului , fara sa fie necesara o notificare prealabila), fie
din initiativa Bancii (prin notificare scrisa pe orice suport durabil, transmisa cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de data
incetarii contractului).
14.3. Banca isi rezerva dreptul de a rezilia contractul in orice moment in care constata nerespectarea prevederilor contractuale
de catre Client, fara punere in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti sau alta formalitate prealabila,. De asemenea,
Banca poate inactiva contul de Internet Banking al Clientului, fara o notificare prealabila, daca acesta nu a utilizat sistemul o
perioada de 6 luni consecutive si poate solicita returnarea Dispozitivului de Securitate de tip Token fizic. In cazul in care clientul
nu va returna dispozitivul de securitate de tip token fizic in termenul mentionat mai sus, Banca are dreptul sa perceapa
contravaloarea garantiei constituite, dupa caz;
Art. 15. MODIFICAREA CONTRACTULUI:
15.1. Banca poate modifica/inlocui prevederile şi/sau clauzele contractuale, cu notificarea prealabila a Clientului, cu 30 de zile
calendaristice inainte de data intrarii lor in vigoare, pe suport hârtie sau prin unul din mijloacele de comunicare electronica: ((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 e-mail sau (c) prin SMS; a noilor conditii, prevederi şi/sau clauze,
oferindu-i acestuia posibilitatea sa le accepte sau sa renunte la serviciile oferite de Banca. In cazul in care Clientul nu este de
acord cu modificarile propuse si decide incetarea contractului, prevederile contractului vor ramâne in vigoare pâna la decontarea
tuturor tranzactiilor efectuate prin intermediul serviciului Internet Banking. Toate modificarile sau inlocuirile vor fi considerate
acceptate de catre Client, vor intra in vigoare si vor prevala asupra prevederilor anterioare in cazul in care Clientul nu informeaza
Banca, mai inainte de data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor/inlocuirilor, ca nu le accepta. Termenul de 30 de
zile calendaristice 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.
15.2. Prin exceptie, modificările aduse ratei dobânzii intra în vigoare la data precizată în anunţul făcut public privind respectiva
modificare. Anunţul privind modificarea ratei dobânzii şi data la care aceasta intră în vigoare va fi afişat la toate sediile unităţilor
Bancii cu 10 zile înainte de data modificării. Fără a afecta dreptul Clientului de a denunţa unilateral contractul, Banca are
obligaţia să informeze Clientul asupra modificării ratei dobânzii, prin unul din mijloacele de comunicare electronica: ((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 e-mail sau (c) prin SMS, în cel mai scurt timp posibil, începând cu data de la
care anunţul privind modificarea ratei dobânzii a fost făcut public.
Art. 16. LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR:
16.1. Prezentul contract este incheiat in limba romana si este guvernat de/si interpretat in conformitate cu legile din Romania.
16.2. Orice disputa intervenita in derularea acestui contract, ce nu se rezolva pe cale amiabila, va fi solutionata de catre instanta
judecatoreasca competenta din raza careia se afla situata unitatea Bancii unde clientul are deschis contul.
16.3. Pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor diferende Clientul se poate adresa Bancii Nationale a Romaniei
care va realiza medierea acestora. Adresa Bancii Nationale a Romaniei – sediul central – este: str. Lipscani nr. 25, sector 3,
Bucuresti, cod 030031.
16.4. Banca nu poate fi considerata raspunzatoare pentru modificarile asupra datelor de contact ale autoritatilor mai sus indicate.
Aceste date de contact sunt cele valabile la momentul semnarii prezentului Contract.
Art. 17. COSTURI:
17.1. Tarifele şi comisioanele percepute de catre BANCA pentru accesarea şi utilizarea serviciului Internet Banking , precum
şi modalitatea de achitare a acestora sunt prevazute in Lista de taxe si comisioane Persoane Juridice, anexa la prezentul contract.
Acestea sunt afişate in unitatile teritoriale ale Bancii şi/sau pe pagina web a Bancii. Clientul autorizeaza Banca, pe intreaga
perioda contractuala, sa ii debiteze conturile cu sumele reprezentând comisioanele aferente utilizarii Internet Banking şi
tranzactiilor ordonate.
17.2. Prin prezentul contract, Clientul autorizeaza Banca sa ii debiteze contul cu contravaloarea tarifelor si comisioanelor pe
care acesta le datoreaza bancii, ca urmare a operatiunilor efectuate prin intermediul serviciului Internet Banking.
Art. 18. DISPOZITII SPECIALE PRIVIND SERVICIILE INITIATE PRINTR-UN PRESTATOR DE SERVICII DE
PLATA TERT - PREVEDERI APLICABILE INCEPAND CU DATA DE 14.09.2019
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18.1. SERVICIUL DE INITIERE PLATI. Clientul , prin fiecare utilizator autorizat, conform mandatului acordat poate sa
initieze un ordin de plata dintr-un un Cont de plati detinut de Client la Banca, accesibil online la data initierii platii, prin
intermediul unui Prestator de servicii de plata tert de initiere a platii si a unei interfete unice dedicate (API). In vederea executarii
de catre Banca a ordinelor de plata astfel initiate, Clientul trebuie sa parcurga procedura de autentificare stricta in Internet
Banking si sa isi exprime consimtamantul in aceeasi modalitate ca pentru platile initiate direct prin Internet Banking. Dupa
acordarea consimtamantului, clientul nu poate revoca ordinul de plata prin intermediul Prestatorului de servicii de plata tert. In
baza acestui consimtamant, Prestatorul de servicii de plata tert de initiere a platii, prin care Clientul a initiat plata, poate verifica
starea finala a tranzactiei. Clientul poate identifica in istoricul tranzactiilor din Internet Banking datele Prestatorului de servicii
de plata tert prin care a fost initiata plata. Serviciul de initiere plati prin intermediul unui Prestator de servicii de plata tert de
initiere a platii, accesand Internet Banking , va fi disponibil ulterior datei de 14.09.2019. Intre Banca si Prestatorul de Servicii
de Plata Tert nu exista o relatie contractuala directa.
18.2. SERVICIU DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONTURILE DE PLATI. Clientul prin fiecare utilizator autorizat,
conform mandatului acordat, poate sa solicite urmatoarele informatii despre un Cont de plati accesibil online la data solicitarii,
prin intermediul unui Prestator de servicii de plata tert: detaliile contului, soldul acestuia si istoricul tranzactiilor efectuate din
sau in Contul de plati. Banca va furniza informatiile solicitate de Client prin intermediul Prestatorului de servicii de plata tert
printr-o interfata unica dedicata (API). In vederea transmiterii acestor informatii Clientul trebuie sa se autentifice strict in
modulul de autentificare Internet Banking. Consimtamantul este valabil 90 de zile de la data acordarii. In acest interval,
Prestatorul de servicii de plata tert poate solicita datele de maximum 4 ori/zi in nume propriu si ori de cate ori solicitarea o face
in numele Clientului, fara ca Banca sa solicite alta autentificare din partea Clientului. Dupa expirarea celor 90 de zile se solicita
un nou consimtamant. Consimtamantul poate fi revocat oricand prin intermediul Prestatorului de servicii de plata tert in
perioada de valabilitate a acestuia. Intre Banca si Prestatorul de Servicii de Plata Tert nu exista o relatie contractuala directa.
18.3. Banca poate refuza accesul la Contul de plati accesibil online din motive justificate in mod obiectiv, legate de accesarea
neautorizata sau frauduloasa a Contului de plati accesibil online de catre un Prestator de servicii tert, inclusiv de initierea
neautorizata sau frauduloasa a unei operatiuni de plata. In aceste cazuri, in masura in care este posibil, Banca informeaza
Clientul platitor, daca este posibil, inainte de refuzarea accesului si cel mai tarziu imediat dupa aceasta, telefonic sau printr-un
mijloc de comunicare electronica (Internet Banking e-mail, SMS etc.) ca accesul la Contul de plati este refuzat si motivele
acestui refuz, cu exceptia cazului in care furnizarea unor astfel de informatii ar compromite motivele de siguranta justificate in
mod obiectiv sau este interzisa de lege. Banca permite accesul la Contul de plati odata ce motivele de refuz inceteaza sa mai
existe.
Art. 19. DISPOZITII FINALE:
19.1.Clientul declara in mod expres ca a studiat prevederile prezentului Contract cu cel putin 15 zile inainte de data semnarii,
fiind publicat pe pagina de internet www.patriabank.ro, la adresa https://www.patriabank.ro/informatii-utile/documentecontractuale si este intrutotul de acord cu continutul lui.
19.1. Prezentul contract se completeaza cu Conditiile General Bancare (Clientul confirmand ca a primit un exemplar al
acestora), pe iar in caz de neconcordanta intre cele 2 documente, dispozitiile prezentului contract vor prevala.
19.2. Clientul declara in mod expres ca este de acord cu reducerea perioadei de informare cu privire la clauzele existente si
incheierea contractului si anexelor acestuia inainte de expirarea termenului legal de 15 zile ce ii este pus la dispozitie pentru a
aprofunda informatiile legate de acest produs. Totodata declara ca este de acord intrutotul cu continutul lui.
19.4. Nicio intarziere a exercitarii de catre Banca a drepturilor sale prevazute in prezentul Contract nu va fi interpretata ca o
renuntare a Bancii la exercitarea respectivului drept, iar o exercitare singulara sau partiala a unui drept nu presupune
neexercitarea ulterioara a oricarui alt drept. In cazul in care orice prevedere a prezentului Contract devine nelegala, invalida sau
neexecutabila in conformitate cu legea, caracterul legal, valid si executabil al celorlalte prevederi nu va fi afectat de aceasta.
19.5. Patria Bank SA colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare
a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
19.6. Prin incheierea prezentului contract clientul intelege sa adere la serviciul de Internet Banking;
19.7. Prin incheierea prezentului contract, CLIENTUL declara si garanteaza ca: (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.
19.8.Partile declara ca au citit si au inteles pe deplin toate clauzele cuprinse in prezentul contract, in limba romana si ca acestea
au facut obiectul negocierii directe, forma si continutul prezentului contract reprezentand rezultatul unei astfel de negocieri.
Partile declara ca detin cunoştintele şi informatiile necesare pentru incheierea in deplina cunoştinta de cauza a prezentului
contract, in forma in care acesta a fost incheiat.
19.9. Clientul declara ca isi asuma si accepta riscul schimbarilor exceptionale ale imprejurarilor de natura economica sau
politica, independente de vointa partilor, care pot aparea dupa incheierea contractului si pot avea ca rezultat cresterea excesiva
a costurilor executarii obligatiilor lor si renunta anticipat la orice pretentii decurgand din asemenea schimbari in legatura cu
prezentul Contract.
19.10. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.
19.11. Urmatoarele anexe si documente fac parte integranta din contract:
o Anexa IB – Cerere utilizare serviciu internet banking sau Cerere deschidere cont Persoane Juridice, dupa caz
o Lista de tarife si comisioane Persoane Juridice
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Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
PATRIA BANK S.A.

CLIENT

Agentia …………………..

............………………………

Sef Agentie
Administrator Cont
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