REGULI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE 3D SECURE/ RULES AND CONDITIONS OF USE 3D SECURE
(1) Cardul de debit este un Instrument de plată ce permite
Clientului să utilizeze disponibilitățile bănești existente întrun Cont curent. Cardul de debit poate fi utilizat de Client, în
România şi în străinătate, în baza unuia/unora dintre
Elementele de securitate: Cod PIN (un număr personal de
identificare), numărul de card, numele indicat pe card, data
expirării, CVV/CVC (un cod reprezentând cele 3 cifre de pe
verso-ul cardului, folosit în scopul verificării autenticității
datelor legate de card transmise cu ocazia efectuării unor
tranzacţii), precum şi, în cazul site-urilor care suportă 3D
Secure, elementele de securitate mentionate in art. 5.10,
paragraful (3). Cardul de debit încorporează tehnologia
contactless, o tehnologie ce permite autorizarea plăţilor,
utilizând undele radio, prin simpla apropiere a cardului de
POS/alte terminale ce afișează sigla Visa PayWave şi/sau
MasterCard PayPass. Activarea sau dezactivarea opțiunii
contactless se poatesolicita de către Clientapelând Info
Center sau la ATM-urile şi BNA-urile Băncii.
(2)Cardul de debit poate fi folosit pentru următoarele
Operațiuni de plată iar Consimţământul Clientului pentru
autorizarea acestora se efectueaza prin Autentificare strictă,
astfel: (i) utilizând Codul PIN pentru: a) plata de bunuri şi
servicii la comercianți prin intermediul POS, b) retrageri de
numerar din locurile marcate (ATM-uri, BNA-uri, ghișeele
unităţilor bancare etc.) cu logo identic (emblemă) cu cel care
apare pe card, c) efectuarea de tranzacţii prin intermediul
unui dispozitiv de tip CAT (oferă numerar, bunuri sau servicii
şi permite efectuarea de tranzacţii fără a fi necesară
prezența fizică a unui reprezentant al comerciantului), prin
introducerea cardului în dispozitiv în vederea citirii şi
transmiterii informaţiilor legate de acesta, d) obținerea de
informații privind soldul contului atașat cardului de la ATMurile şi BNA-urile Băncii/alte dispozitive speciale ale
Băncii/de la ATM-urile altor bănci care permit acest lucru, e)
efectuarea de tranzacţii de tip Cash Back la POS (oferă
retrageri de numerar în limita a 150 LEI, concomitent cu
efectuarea unei tranzacţii de plată prin intermediul cardului
la un comerciant, fie la POS UniCredit Bank, fie la POS
aparținând altei bănci care permite o astfel de tranzacție), f)
efectuarea de tranzacţii de tip Quasi-Cash/Unique
(tranzacţii efectuate cu cardul la un comerciant cu scopul de
a obține bunuri convertibile în numerar, cum ar fi dar fără a
se limita la jetoane de cazino, bilete de loterie); și (ii)
furnizând numărul de card, numele indicat pe card, data
expirării, CVV/CVC şi elementele de securitate mentionate
la art. 5.10., paragraful (3), în cazul site-urilor care suportă
3D Secure, urmând instrucţiunile comerciantului, pentru
procesarea plăţii pentru tranzacțiile de tip CNP (tranzactii
realizate fara prezenta fizica a cardului) pe internet.
(3) În cazul tranzacţiilor de tip CNP pe internet, efectuate la
comercianti pe site-uri care nu suportă 3D Secure,
consimţământul Clientului pentru autorizarea operaţiunilor
de plată se va efectua furnizând numărul de card, numele
indicat pe card, data expirării si CVV/CVC. Incepând cu data
de 14.10.2020 acest tip de consimțământ se va putea da
doar pentru: (i) plăți la comercianți din afara SEE, indiferent
de sumă; și (ii) pentru plăți la comercianți din SEE, a căror
valoare individuală nu depășește 30 EUR, iar valoarea
cumulată a unor astfel de plăți consecutive nu depășește
100 EUR.
(4) Cardul de debit poate fi utilizat și prin intermediul
aplicației electronice Apple Pay, pusă la dispoziție de Apple
Distribution International Limited, în funcție de
caracteristicile tehnice ale acesteia și ale dispozitivului
utilizat, conform termenilor și condițiilor publicate pe site-ul
https://www.apple.com/apple-pay/ atât pentru realizarea
operațiunilor prevăzute la aliniatul (2), pct. (i), lit. a) si f) de
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(1) The debit card is a payment instrument which allows the
Client to use the monetary availabilities existing in a current
account. The debit card can be used by the Client, in
Romania and abroad, on the basis of one/some of the
Security Elements: PIN code (a personal identification
number), card number, name on the card, expiry date,
CVV/CVC (a code representing the 3 digits on the back side
of the card, used to confirm authenticity of data related to
the card, sent during the performance of transactions), as
well as, in case of websites with that support 3D Secure,
security elements mentioned in art. 5.10, para. (3). The debit
card incorporates the contactless technology, a technology
that allows the authorization of payments, using radio
waves, by the mere approach of the card to the POS/other
terminals that display the Visa PayWave logo and/or
MasterCard PayPass. Activation or deactivation of the
contactless option can also be requested by the Client by
calling Info Centre or at the Bank ATMs or BNAs.
(2) The debit card can be used for the following payment
operations and the Client's consent for their authorization is
performed by strict Authentication, as follows: (i) using the
PIN Code for: a) payment of goods and services to retailers
via POS, b) cash withdrawal from marked locations (ATMs,
BNAs, bank office desks etc.) with identical logo (icon) to
that on the card, c) performance of transactions by means
of a CAT-type device (offers cash, goods or services and
allows the performance of transactions without the need for
the physical presence of a representative of the retailer), by
inserting the card in the device for reading and sending
information related thereto, d) procurement of information on
the balance of the account attached to the card from ATMs
and BNAs of the Bank/other special devices of the
Bank/from the ATMs of other banks that allow this, e)
performance of Cash Back transactions at the POS (offers
cash withdrawals of maximum RON 150, concurrently with
the performance of a payment transaction by card to a
retailer, either at a UniCredit Bank POS, or at the POS of
another bank that allows such transaction), f) performance
of Quasi-Cash/Unique transactions (transactions by card to
retailers in order to obtain goods convertible into cash,
including without being limited to casino chips, lottery
tickets); and (ii) providing the card number, name on the
card, expiry date, CVV/CVC and security elements
mentioned under art. 5.10, para. (3), in case of website
which support 3D Secure, following the instructions of the
retailer, for the processing of the payment for CNP
transactions (transactions performed without the physical
presence of the card) on the internet.
(3) In case of CNP transactions on the internet, performed
at retailers on websites which do not support 3D Secure, the
Client's consent for the authorization of payment operations
shall be taken by providing the card number, name indicated
on the card, expiry date and CVV/CVC. Starting with 14
October 2020 this type of consent will only be given for: (i)
payments at retailers outside the UE and EEA, regardless
of amount; and (ii) for payments with retailers in the UE and
EEA, with an individual value of less than EUR 30, and the
cumulated value of such consecutive payments does not
exceed EUR 100.
(4) The debit card can also be used by means of the Apple
Pay electronic application, made available by Apple
Distribution International Limited, according to its technical
characteristics and of the used device, according to the
terms and conditions published on the website
https://www.apple.com/apple-pay/ both for the performance
of operations specified under para. (2), sub-para. (i),
subsections a) and f) above, as well as for the payment of

mai sus, cât și pentru plata de bunuri şi servicii de mică
valoare (valoare stabilită de organizațiile internaţionale de
carduri Visa sau MasterCard şi afișată permanent pe pagina
de internet a Băncii) la un POS/terminal cu funcționalitate
contactless, fără a fi necesară utilizarea Codului PIN şi/sau
semnarea chitanței aferente tranzacţiei.
(5) Pentru plata de bunuri şi servicii de mică valoare (valoare
stabilită de organizațiile internaţionale de carduri Visa sau
MasterCard şi afișată permanent pe pagina de internet a
Băncii) la un POS/terminal cu funcționalitate contactless,
consimțământul Clientului pentru autorizarea operaţiunilor
de plată se va efectua prin apropierea cardului de POS/
terminal, fără a fi necesară utilizarea Codului PIN şi/sau
semnarea chitanței aferente tranzacţiei. Introducerea
codului PIN va fi însă necesară după fiecare cumul de
tranzacții contactless consecutive a caror valoare
depășește suma de 150 EUR sau echivalent. În calculul
acestei limite nu vor intra tranzacțiile contactless efectuate
la un terminal neasistat din Spațiul Economic European cu
scopul de a plăti un bilet de transport sau o taxă de parcare
precum si cele efectuate la un POS/terminal cu
funcționalitate contactless din afara Spațiului Economic
European.
(6) Consimţământul Clientului pentru plata de bunuri şi
servicii la comercianți prin intermediul Imprinter se va da
semnând chitanța iar pentru efectuarea de tranzacţii de tip
CNP, care pot fi efectuate prin mail/telefon (tranzacţii
MOTO, care se pot efectua exclusiv în cazul în care există
un acord cu Clientul), furnizând datele cardului şi detaliile
solicitate de comerciant.
(7) Nu necesita autorizare din partea Clientului către Banca
(i) tranzactiile recurente, daca sunt indeplinite urmatoarele
conditii: a) pentru tranzacția inițială realizată pe internet
aferentă operațiunilor recurente, Clientul a dat
consimțământul conform prezentului Contract, iar b)
operațiunile recurente au același beneficiar și sunt de
aceeași valoare (condiția referitoare la valoarea operațiunii
va fi aplicabila din 14.10.2020); și (ii) tranzacțiile efectuate
ca urmare a autorizării acordate de Client direct
comerciantului, prin completarea formularului aferent pe
pagina de internet a acestuia sau prin alte mijloace, în
vederea debitării conturilor atașate cardului, pentru plata
anumitor bunuri sau servicii, conform mandatului acordat
comerciantului.
(8) Cardul rămâne proprietatea Băncii şi poate fi folosit
numai de Client; acesta nu îl poate transfera altei persoane
şi nu îl poate folosi ca garanție. Cardul poate fi înapoiat
Băncii la cererea acesteia sau în urma reținerii de către
comercianți/ATM/dispozitive speciale ale Băncii.
(9) Limita zilnică de utilizare şi numărul maxim de
tranzacţii/zi sunt stabilite în Anexă. Clientul poate solicita
modificarea limitelor de utilizare pentru o perioadă
determinate: (i) apelând INFO Center; (ii) prin intermediul
serviciului Online B@nking; (iii) prin intermediul serviciului
Mobile B@nking; sau (iv) în scris, direct la ghișeele Băncii.
Limitele pot fi modificate numai cu aprobarea expresă a
Băncii. Din motive de securitate şi în scopul evitării
fraudelor, Banca poate limita numărul, valoarea tranzacţiilor
şi numărul încercărilor nereușite de tranzacţii care pot fi
făcute cu cardul într-o perioadă calendaristică (zi,
săptămână, lună) fără notificarea prealabilă a Clientului.
Banca nu este responsabilă pentru limitările de orice fel
aplicate de un terț acceptant.
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goods and services of minor value (value established by
Visa or MasterCard international card organizations and
displayed permanently on the Bank website) at a
POS/terminal with contactless functionality, without the
need to use the PIN code and/or sign the receipt related to
the transaction.
(5) For the payment of goods and services of small value
(value established by Visa or MasterCard international card
organizations and displayed permanently on the Bank
website) at a POS/terminal with contactless functionality, the
Client's consent for the authorization of payment operations
will be given by approaching the POS/terminal with the card,
without the need to enter the PIN code and/or sign the
receipt related to the transaction. However, the introduction
of the PIN code will be necessary after each accumulation
of consecutive contactless transactions with a value of more
than EUR 150 or equivalent. The calculation of this limit shall
not include the contactless transactions performed from an
unassisted terminal in the European Economic Area in order
to pay for transportation tickets or parking fees as well as
those made at a POS/terminal with contactless functionality
outside the European Economic Area.
(6) The consent of the Client for the payment of goods and
services at retailers by means of Imprinter will be expressed
by signing the receipt and for the performance of CNP
transactions, which can be performed on by mail/phone
(MOTO transactions, which can be performed exclusively in
case of an agreement with the Client), providing the card
data and the details requested by the retailer.
(7) There is no need for authorization from the Client to the
Bank (i) for recurrent transactions, in case of observance of
the following conditions: a) for the initial transaction
performed on the internet related to recurring operations, the
Client expressed its consent according to the present
Agreement, and b) the recurring operations have the same
beneficiary and are of the same value (the condition related
to the value of the operation will be applicable starting with
14.10.2020); and (ii) transactions performed as a result of
the authorization given by the Client directly to the retailer,
by filling in the related form on its website or by other means,
in order to debit the accounts attached to the card, for the
payment of particular goods or services, according to the
authorization given to the retailer.
(8) The card shall remain the property of the Bank and can
be used only by the Client; the Client cannot transfer it to
another person and cannot use it as collateral. The card can
be returned to the Bank on demand of the Bank or following
the withholding by retailers/ATMs/special devices of the
Bank.
(9) The daily usage limit and the maximum number of
transactions/day are established in the Annex. The Client
can request the amendment of the limits of use for
determined periods: (i) by calling the INFO Centre; (ii) by
means of the Online B@nking; (iii) by means of the Mobile
B@nking service; or (iv) in writing, directly at the Bank
offices. The limits can be amended only with the express
approval of the Bank. For security reasons and in order to
avoid fraud, the Bank can limit the number, value of
transactions and number of unsuccessful transaction
attempts which can be made with a card in a calendar period
(day, week, month) without the prior notification of the Client.
The Bank is not responsible for the limitations of any kind
applied by a third-party acceptor.
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