F/COM/CC/01/01
CERERE DE EMITERE CARD BUSINESS
UNITATEA ________________________
RESPONSABIL BANCĂ ________________________________________________
1

Denumirea companiei └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Cod fiscal └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
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1. Prin prezenta împuternicesc pe Dl/Dna _______________________________________________________________
(în continuare Posesor Desemnat) cod personal └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘să efectueze operaţiuni din contul
curent al companiei indicat mai jos în limitele stabilite în prezenta cerere şi solicit eliberarea pe numele persoanei
împuternicite a unui card suplimentar la contul curent si anume:
MasterCard Business MDL
MasterCard Business EUR
Visa Business MDL
2. Solicit stabilirea sumei maxime lunare a operaţiunilor efectuate de Posesorul Desemnat în mărime de ___________
valuta _________.
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3. Rog sa atribuiţi următoarea parola de identificare la telefon :_______________________________________________
4. Rog sa ataşaţi cardul la contul curent nr.: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴
5. Compania conștientizează că, inclusiv în vederea diminuării riscurilor aferente comiterii fraudelor cu cardurile business,
Banca îi oferă posibilitatea de a fi notificată imediat, prin intermediul serviciului MobiasSMS, despre orice tranzacție
efectuată cu cardul business.
6. Rog sa transmiteţi cardul la Sucursala Mobiasbancă:
_________________________________________________________
7. Numele posesorului desemnat embosat pe card (maxim 19 caractere): ______________________________________
8. Numele companiei embosat pe card (maxim 19 caractere): ________________________________________________
9. Sunt de acord să achit/să mi se încaseze comisionul de deservire anuală a cardului business ataşat contului curent
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10. Data └──┴──┘└──┴──┘└──┴──┴──┴──┘
11. Datele și semnăturile părților
Nume Prenume persoană cu drept de semnătură I:
_________________________________________

Nume Prenume persoană cu drept de semnătură II:
__________________________________________

Funcţia:_________________________________

Funcţia:______________________________

Semnătura şi stampila: ____________________

Semnătura şi stampila: _________________

Semnătură Bancă _______________________

1 Compania declară că datele completate sunt corecte, că este responsabilă de legalitatea operaţiunilor în cont, că a primit
un exemplar din Condiţiile de utilizare card business pentru Persoane Juridice şi Lista de tarife şi comisioane carduri
business şi a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.
2 Copia actului de identitate este ataşată prezentei cereri.
3 Parola de identificare la telefon poate fi un cuvânt, o combinaţie de cifre sau cuvinte, care va fi utilizată de către client în
momentul efectuării unui anumit apel telefonic la Call Centru Carduri sau alt telefon bancar în vederea obţinerii careva
informaţii în ceea ce priveşte cardul său.
4 Comisionul de deservire anuală a cardului business se va achita/va fi încasat în conformitate cu Lista de tarife şi
comisioane carduri business. Banca își rezervă dreptul să încaseze echivalentul în monedă naţională a comisionului în
vigoare, la cursul oficial al BNM.
Operator de date cu caracter personal cu nr. 0000008

