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CERERE DE ACHIZIŢIONARE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE 

 
 

I. INFORMAŢII DE IDENTIFICARE SOLICITANT 
 

 

  

 

NUME____________________________________________________________PRENUME_____________________________________________________________________ 

COD NUMERIC PERSONAL_______________________________ 

PRENUMELE TATĂLUI ___________________________________________    PRENUMELE  MAMEI ___________________________________________ 

SCOPUL ŞI NATURA relaţiei de afaceri preconizat: Încasare venit  Cont curent   Carduri     Depozite    Credite             
Casete de valori  Operaţiuni instrumente financiare  

II. DETALII INFORMAŢII DE IDENTIFICARE 

ACT DE IDENTITATE  Tip _________ Seria __________  Nr.________________ Eliberat de   ___________________Ţara emitentă______________ 

La data de _____/____/____  Valabil pâna la  ____/____/______    Numele mamei înainte de căsătorie ______________________________________ 

Data Naşterii     ____/____/____       Locul Naşterii _________________________________ Ţara Naşterii  ___________________ 
Ţara de Cetăţenie _________________________________                       Rezidenţa  SUA   DA NU    Formular W9  DA NU     

REZIDENT FISCAL în ROMÂNIA  DA  NU   Număr identificare fiscală SUA (TIN), dacă este cazul ________________ 
(în cazul nerezidenţilor se va ataşa certificatul de înregistrare fiscală; în cazul în care nu se prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, 
cota de impozit aplicabilă este cea din România) 
 

ŢARA DE REZIDENŢĂ FISCALĂ NUMARUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ (NIF) 

  

  

  

Certific faptul că am declarat toate rezidenţele fiscale. 
Declar că nu am furnizat NIF-ul din următoare motive:    ţara de rezidenţă nu emite NIF sau alt echivalent funcţional    

 ţara de rezidenţă nu a emis un NIF pentru persoana fizica. 

PERSOANĂ EXPUSĂ POLITIC*  NU                                        DA, după cum urmează: 
 Persoană care exercită o funcţie publică cu importanţă  Membru direct al familiei persoanelor care exercită funcţii publice 

importante    Asociat apropiat al persoanei care exercită funcţii publice importante 
*se completează în cazul nerezidenţilor, conform prevederilor Legii nr.656/2002 republicată 

Potrivit informaţiilor prevăzute de OUG 98/2006, Regulamentul nr. 25/2011 declar următoarele: 
Relaţii speciale cu Banca  DA  NU       Relaţii de grup       DA  NU 
Salariat al Băncii  DA      NU       Membru al familiei unui salariat al Băncii  DA  NU 
Numele membrilor grupului ______________________________________________________________________________________________________ 
Declar pe proprie răspundere că sunt  nu sunt rudă şi/sau afin pâna la gradul II inclusiv cu un salariat al Băncii sau cu 
alte persoane aflate în relaţii speciale cu Banca. 

STARE CIVILĂ        necăsătorit/ă            căsătorit/ă            divorţat/ă            văduv/ă   

DOMICILIU Str.__________________________________________________Nr.______  Bl._______Sc.______ Ap._____Localitate______________________________   

Judeţ/Sector ______________________Cod Poştal______________Ţară____________________________________________  

REŞEDINŢĂ  Str.__________________________________________________Nr.______  Bl._______Sc._____ Ap._____Localitate_____________________________ 

 Judeţ/Sector ______________________Cod Poştal______________Ţară____________________________________________  

CORESPONDENŢĂ (în România)      DOMICILIU           REŞEDINŢĂ             ALTĂ ADRESĂ    
 (se completează în cazul în care este diferită de adresa de domiciliu/reşedinţă sau acestea nu sunt din România) 
Str.______________________________ Nr.____  Bl._______Sc.______ Ap._____Localitate ___________________Judeţ/Sector _________Cod Poştal________ 

DATE DE CONTACT   Telefon fix _________________  Telefon mobil (înregistrat în România, inclusiv pentru notificările prin 
SMS, conform secţiunii MODALITĂŢI NOTIFICARE)   _____________________ 
E-mail ______________________________________________Telefon mobil (suplimentar) _____________ Fax ______________________ 

SITUAŢIE PROFESIONALĂ ŞI INFORMAŢII FINANCIARE 
OCUPAŢIA    Salariat   Antreprenor   Pensionar   Student/Elev  Liber profesionist   Altele____________ 
Denumire Angajator/Companie deţinută: ____________________Tip companie:   SRL  SA  Altele______________ 

Sediul Angajatorului/Companiei detinute ___________________________________________________________ 
Funcţie actuală:__________________     Profesie (în cazul liber profesioniştilor)  ___________________________ 

TIP ANGAJARE   Perioadă nedeterminată   Perioadă determinată   Timp redus de lucru     Venit anual __________  
(tip contract de munca)  În perioadă de probă         Fără loc de muncă          Altele________    Moneda____________ 
MODALITĂŢI NOTIFICARE 
Titularul este de acord ca pentru toate produsele şi serviciile puse la dispoziţia sa de către Bancă, în măsura în care nu se prevede 
altfel prin dispoziţii legale imperative,  să fie notificat prin una dintre următoarele modalităţi (se va bifa una din variante): 

 e-mail      SMS  (în România)     scrisoare transmisă la adresa de corespondenţă 
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III. PACHETE PRODUSE/SERVICII (componenta pachetelor se regăseşte în Anexa 1 la prezenta cerere) 
 

Pachet Alpha Access Pachet Alpha Connect  Pachet Alpha Explore 
Pachet nou    Înlocuieşte pachetul _______________________    

 

IV. CONT CURENT  
 

Cont curent principal inclus în pachet                RON             EUR             USD             Altele ___________________ 
Cont curent suplimentar inclus în pachet          RON             EUR             USD             Altele ___________________ 
Cont curent în afara pachetului                           RON             EUR             USD             Altele ___________________ 
Rata dobânzii debitoare (penalizatoare) aplicabilă contului curent este variabilă, la data semnării prezentei cereri fiind de 

19% p.a. în cazul conturilor deschise în lei, respectiv 10% p.a. în cazul conturilor deschise în valută.  Rata dobânzii creditoare 
aplicabilă contului curent este variabilă, în prezent este zero (cu excepţiile menţionate în Anexa 1 prezentei cereri). 
Comisionul de administrare cont curent achiziţionat în afara pachetului /luna: 2,5 lei/0,75 EUR/USD/GBP/CHF.  
 

INFORMATII FOND DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE 
Având în vedere  calitatea de participant al Alpha Bank România SA la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, sumele 
aflate în cont sunt garantate de către fondul anterior menţionat, în limita plafonului de garantare şi pentru categoriile de 
persoane fizice prevăzute de reglementările legale în vigoare.  
Mai multe informații privind garantarea sumelor aflate în cont  se regăsesc în Anexa 2 la prezenta cerere - Informații de 
bază referitoare la protecția depozitelor. In cazul in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, depozitele 
Clientului isi modifica categoria stabilita prin prezenta cerere (din garantat in negarantat sau invers) ca urmare a unor 
modificari survenite la nivelului Clientului si/sau a altor imprejurari de natura a schimba incadrarea acestora ca 
garantate/negarantate, Clientul are obligatia de a informa imediat Banca. 
 

INFORMATII EXTRASE DE CONT 
Banca eliberează un extras de cont gratuit, o data pe lună, prin (clientul va bifa una din următoarele modaliăţi de transmitere):  

Serviciul Internet Banking           la ghişeu           scrisoare la adresa de corespondenţă* 
*se percepe costul aferent transmiterii prin poştă, în valoare de 2 lei/extras, conform Tarifului de comisioane pentru 
persoane fizice în vigoare 
 

INFORMAŢII BENEFICIAR REAL 
 Sunt beneficiarul real al sumelor existente în conturile deschise la Alpha Bank România S.A. 
 NU sunt beneficiarul real al sumelor existente în conturile deschise la Alpha Bank România S.A.  

BENEFICIARUL REAL este  ________________________________________(se va completa o declaraţie distinctă). 
 

SURSA FONDURILOR (în cazul persoanelor expuse politic nerezidente se vor anexa documente justificative): 
 Salarii/activităţi proprii autorizate      Pensii/alocaţii/burse/indemnizaţii     Dividende      Dobânzi       Chirii  
 Vânzări bunuri mobile/imobile            Sume retrase de la alte bănci                 Venituri familiale             Moşteniri 
 Altele (se vor menţiona) _________________________ 

 

OPERAŢIUNI/TRANZACŢII BANCARE PRECONIZATE 
Depunere numerar Retragere numerar  Încasări Ordine de Plată Schimburi valutare Instrumente financiare 

 

VOLUM PRECONIZAT         ≤ 15.000 EUR (echiv.) per operaţiune            > 15.000 EUR (echiv.) per operaţiune 
Volumul anual al tranzacţiilor preconizate _______________________ 

 

V. CARD DEBIT 
 

Tip Card 
 

 AlphaCard Enter Visa (RON)  
       Produs nou inclus în pachet   Produs nou achiziţionat în afara pachetului   Produs existent, se include în pachet    

 AlphaCard Enter More Visa în   RON   EUR   USD 
       Produs nou inclus în pachet   Produs nou achiziţionat în afara pachetului  Produs existent, se include în pachet 

 Alpha Mastercard World Elite (pentru acest tip de card se va completa o cerere distinctă) 
       Produs nou, inclus în pachet   Produs nou, achiziţionat în afara pachetului  Produs existent, se include în pachet 
Banca va reţine sumele aferente cardului de debit din contul curent la care acesta este ataşat, menţionat mai jos în prezenta cerere. 
Numele şi prenumele aşa cum vor fi înscrise pe card________________________________________________________________ 

                                     (maxim 21 de caractere, inclusiv spaţii) 

Banca va informa Clientul, prin modalitatea de notificare agreată de acesta în cadrul prezentei Cereri, cu privire la 
emiterea/reemiterea cardului şi/sau codului PIN aferent, în vederea ridicării acestora de către Client din unitatea Alpha 
Bank în care a fost depusă cererea de emitere a cardului. Clientul înţelege şi acceptă că, în cazul neridicării cardului şi/sau 
codului PIN aferent în termen de 90 de zile de la data la care a fost notificat cu privire la emiterea/reemiterea acestora, 
banca îşi rezervă dreptul de a-i transmite cardul şi/sau PIN-ul aferent la adresa de corespondenţă a Clientului menţionată în 
prezenta Cerere. 
Optez pentru: 

 prelungirea automată a contractului la expirarea termenului de 60 luni de valabilitate 
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 încetarea contractului la expirarea termenului de 60 luni de valabilitate 
În cazul în care solicitantul nu bifează niciuna dintre cele două opţiuni menţionate mai sus, Contractul poate fi prelungit 
automat de către Bancă pe noi perioade succesive de 60 de luni. 

Transfer card debit 
Tip card debit:  AlphaCard Enter Visa   AlphaCard Enter More Visa    Mastercard World Elite 
ataşat contului curent în RON, nr. ______________________________________________ 
                                         în EUR, nr. ______________________________________________ 
NOUL CONT CURENT: în RON la care se ataşează cardul este __________________________________________________ 
                                        în EUR la care se ataşează cardul este __________________________________________________ 
În cazul cardului Alpha Mastercard World Elite, contul principal este contul în valuta  RON   EUR 

 

VI. SERVICIUL ALPHA TXT 
 

 Serviciul Alpha TXT* 

   Produs achiziţionat în afara pachetului   Produs inclus în pachet   Produs existent, se include în pachet    

Număr telefon mobil (din România) la care se transmit alertele prin SMS _________________________ 
 

Tip informatii (se va opta pentru cel putin un tip de informatie) Limita (lei sau echivalent – se poate alege o singură 
limită pentru fiecare tip de informatie) 

 Tranzacţii efectuate cu cardul  de debit sau de credit (inclusiv 
alimentarea cardului de credit) 

 toate  sau   peste 100 lei  sau   peste 500 lei 

 Plăţi şi încasări pe contul curent/ de economisire  toate  sau   peste 100 lei  sau   peste 500 lei 

 Notificări evenimente ale produselor/ serviciilor bancare  

 Disponibil cont (zilnic, daca se modifica fata de precedentul)  

 Instrumente de debit primite la plata  

Alertele se transmit în limba:  română / engleză.  

În intervalul orar 22:00 – 9:00:  se transmit alerte /  nu se transmit alerte.  
*) abonamentul aferent serviciului contine un numar limitat de alerte , iar depasirea acestora se comisioneaza suplimentar, 
conform Tarifului de comisioane pentru persoane fizice în vigoare. 
 

 

 

VII. SERVICIUL ONLINE BANKING 
 

 Serviciul de Internet Banking    

 Produs inclus în pachet   Produs achiziţionat în afara pachetului   Produs existent, se include în pachet 

    Serviciul Mobile Banking (se poate achiziţiona doar împreuna cu Serviciul de Internet Banking) 

 Produs inclus în pachet  Produs achiziţionat în afara pachetului   Produs existent, se include în pachet 

USER ID*) :_________________ TIP UTILIZATOR: DREPTURI DEPLINE   Adresa de e-mail** :_________________________________ 

Limite Plăţi (către alţi beneficiari) Transferuri (între conturi proprii) 

 Fără limită   

 Limită de sumă pe operaţiune 
                                     RON (în cifre) 

                                      RON (în litere) 
___________________  RON (în cifre) 
___________________ RON (în litere) 

 Limită de suma pe zi  
_________________ RON (în cifre) 
_________________ RON (în litere) 

___________________  RON (în cifre) 
___________________ RON (în litere) 

*) se completează de personalul Băncii 
**) această adresă de e-mail va fi utilizată doar pentru a transmite informari privind Serviciul Online Banking, cu excepţia acelor 
informări/notificări pentru care este stabilită prin contract/lege o altă modalitate expresă de notificare. 
 
 

 

 

VIII. DEBITARE DIRECTĂ / ORDIN DE PLATĂ PROGRAMAT ( se va completa cerere distinctă) 
 

 Debitare directă   

 Produs inclus in pachet   Produs achizitionat in afara pachetului  Produs existent, se include in pachet   

 Ordin de plată programat (serviciul nu este inclus în pachet) 
 

 
 

IX. E-STATEMENTS 
 

 

 Produs inclus în pachet       Produs achiziţionat în afara pachetului       Produs existent, se include în pachet 
Serviciul se va activa on-line, prin intermediul paginii web https://e-statements.alphabank.ro. Este nevoie de o adresă validă 

de e-mail. 
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X. ÎNCASARE SALARIU 
 

 

Solicit încasarea salariului: 
  în baza unei convenţii de salariu încheiată între angajator şi Bancă       prin virare individuală de către angajator 

Declar că valoarea salariului net lunar care se va încasa în contul curent este de ____________  Valuta _____________ 
 

 

XI. ÎNCASARE PENSIE ( se va completa o cerere distinctă) 
 

 Solicit încasarea pensiei în contul curent în RON. 
 

XII. CARD DE CREDIT/FACILITATE DE DESCOPERIT DE CONT IN RON 
(produs disponibil doar în cazul în care a fost completată secţiunea X sau XI) 

 

Doresc să primesc o oferta personalizată pentru CARD DE CREDIT/FACILITATE DESCOPERIT CONT     DA       NU 
 

XIII. DECLARAŢII 
 

 

  Declar că am primit pe suport hârtie, studiat şi acceptat fără rezerve: 

 Contractul cadru privind serviciile şi produsele oferite de Alpha Bank România persoanelor fizice, ediţia în vigoare. 

 Tarife şi Comisioane pentru persoane fizice, ediţia în vigoare. 

 Anexa privind caracteristicile serviciului Alpha TXT persoane fizice (in cazul in care serviciul Alpha TXT este contractat 
separat sau in pachet).  

 Declar că mi-au fost prezentate, am studiat şi acceptat fără rezerve şi sunt de acord ca documentele menţionate mai jos 
să îmi fie trimise pe adresa de e-mail pe care am furnizat-o Băncii: 

 Contractul cadru privind serviciile şi produsele oferite de Alpha Bank România persoanelor fizice, ediţia în vigoare. 

 Tarife şi Comisioane pentru persoane fizice, ediţia în vigoare. 

 Anexa privind caracteristicile serviciului Alpha TXT persoane fizice (in cazul in care serviciul Alpha TXT este contractat 
separat sau in pachet). 

ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORULUI 
 

 Declar că am fost informat că am dreptul să primesc documentele sus-menţionate cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea 
în vigoare a acestora, dar doresc reducerea acestui termen.  

 Declar că am primit şi studiat documentele sus-menţionate cu cel puţin 15 zile înainte de data semnării acestora. 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Prin semnarea acestui document îmi dau consimţământul şi autorizez Banca (înregistrată sub numărul 601 din Registrul de 
evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal) să prelucreze datele mele personale, cu respectarea prevederilor din 
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, inclusiv sa transfere datele lor cu caracter personal in strainatate, conform celor indicate mai jos in aceasta 
clauza. Scopurile pentru care Banca efectueaza prelucrare de date cu caracter personal sunt furnizarea de servicii financiare 
si bancare, operatiuni si tranzactii privind activele si pasivele Bancii (precum, dar fara a se limita la cesiuni de portofolii de 
creante sau emisiuni de obligatiuni garantate), scopurile statistice, de marketing si publicitate, de raportare in sisteme de 
tipul Biroului de Credit, colectare debite/recuperare creante si dezvaluire catre terti contractanti, in conditiile legii (precum, 
dar fara a se limita la societati de recuperare creante sau alti mandatari contractati de catre Banca pentru exercitarea 
intereselor sale legitime). Cunosc că am dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor (care cuprinde rectificarea, 
actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea aplicabila in materie), dreptul de 
opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat si dreptul de a fi informat de către Bancă 
conform legii sus-menţionate şi dreptul de a mă adresa justiţiei. În acest sens, orice cerere, solicitare de informare sau 
sesizare cu privire la exercitarea respectivelor drepturi poate fi transmisă în scris la sediul central al Băncii, situat in Calea 
Dorobanţilor nr. 237B, sector 1, Bucureşti. Acordul dat prin prezentul formular priveste inclusiv dreptul Băncii de a 
transmite datele mele personale în scopul prelucrării către parteneri sau terţi subcontractanţi, către birouri sau agenţii de 
servicii de organizare a bazelor de date (de tipul Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit, SWIFT, Transfond etc.), 
acţionari, afiliate ale Băncii (societăţi de asigurări, leasing, brokeraj etc.), angajatori, autorităţi competente pentru 
îndeplinirea obligaţiilor legale catre mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale Bancii, catre terti in 
cazul cesionarii/transferului drepturilor Bancii. Datele pot fi trimise în România şi în state în/din afara Uniunii Europene, 
inclusiv Statele Unite ale Americii, în scopurile mai sus mentionate. Mă oblig să furnizez toate documentele şi informaţiile 
solicitate de Bancă şi să notific în scris, deîndată, în cazul modificării celor declarate în prezentul formular. Declar pe proprie 
răspundere sub sancţiunea dispoziţiilor art. 326 din Codul Penal (sau a oricăror prevederi legale aplicabile falsului în 
declaraţii la momentul prezentei) că toate informaţiile înscrise în această cerere precum şi toate documentele prezentate, 
sunt complete, reale şi valide, luând la cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate în urma furnizării de date false. 
Înţeleg totodată că furnizarea tuturor acestor date este necesară derulării relaţiilor cu Banca în condiţii legale şi că, în lipsa 
acestora Banca nu poate derula operaţiunile specifice activităţii sale.  
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PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOPURI DE MARKETING 
 

Autorizez Banca să mă includă în programele de loializare şi ofertele speciale lansate pentru clienţii persoane fizice, inclusiv 
pentru promovarea oricăror produse şi servicii ale Băncii.     DA   NU 

ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE ŞI CONSULTARE A INFORMAŢIILOR LA BIROUL DE CREDIT S.A. 
Îmi exprim în mod expres consimţământul ca ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. să prelucreze informaţiile indicate mai jos, înregistrate 
pe numele meu în evidenţele proprii şi să transmită către Biroul de Credit S.A., persoana juridică româna cu sediul în Bucureşti, 
str. Sfânta Vineri nr.29, etaj 4, sector 3, în vederea prelucrării acestor informaţii de către Biroul de Credit şi consultării informaţiilor 
înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (instituţii 
de credit, instituţii financiare nebancare şi de asigurări) ori de câte ori este necesar în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii 
contractuale cu Participantul. 
Datele cu caracter personal prelucrate sunt: date de identificare a persoanei fizice*/date şi informaţii legate de produse de tip 
credit, similar sau de asigurari**/date referitoare la fraudulenţi ***/ date referitoare la inadvertenţele constatate de ALPHA BANK 
ROMÂNIA S.A.**** 
* cuprinde informaţii legate de numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţa, numărul de telefon 
fix/mobil, codul numeric personal, serie/număr paşaport în cazul persoanelor nerezidente; 
** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele 
datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea 
creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, 
sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea 
şi adresa angajatorului) şi informaţii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de poliţa de asigurare a persoanei fizice 
în legătură cu produsul acordat; 
***cuprinde informaţii legate de: săvârsirea de infracţiuni sau contravenţii în domeniul financiar‐bancar, în relaţia directă cu 
ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative 
necontestate; 
****cuprinde informaţii legate de date şi informaţii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitării 
creditului, din culpa solicitantului; 
Am luat la cunoştintă faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a Biroului de Credit timp de 4 ani de la 
data ultimei actualizări. 
Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, în mod special următoarele drepturi: 
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, 
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată 
şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
(ii)Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Biroul de Credit la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, 
confirmarea faptului ca datele în legătura cu mine sunt sau nu prelucrate de către acesta. 
Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată către SC 
Biroul de Credit SA, la adresa: „Biroul de Credit SA, str. Sfânta Vineri nr.29, sector 3, Bucureşti, cod postal: 030203” sau prin e‐mail: 
situatie@birouldecredit.ro în care să se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv numar de telefon); 
(iii)Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau 
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. 
Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către instituţia care a înscris datele la Biroul de Credit, 
întocmită în formă scrisă, datată şi semnată în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat 
şi modul de intervenţie; 
(iv)Dreptul de opoziţie: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea 
particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. 
Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către ALPHA BANK ROMÂNIA SA întocmită în formă 
scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de 
situaţia particulară a persoanei; 
v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei 
decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter 
personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa 
profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 
(vi) Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru 
apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le‐au fost încălcate. 
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XIV. FIŞĂ SEMNĂTURĂ AUTORIZATĂ TITULAR 
 

Prin prezenta, autorizez Banca să accepte ordinele, instrucţiunile şi documentele privind operaţiunile prin toate conturile curente 
deschise în evidenţele Alpha Bank România. 
Specimen semnătură: 
 

Nume client:____________________________________ 
 

CNP____________________________ 

 

Specimenul de semnătură a fost dat în prezenţa angajatului Băncii (nume şi semnătura)  _____________________________ 

* În cazul achiziţionării unui cont curent/ pachet de cont curent cu împuterniciţi, se va completa doar Fişa de Semnături Autorizate –
anexa. 

 

 

 

 

 

 

Dată _________________________                                                            Semnătură solicitant___________________________ 

 

REZERVAT BANCĂ 

Unitatea iniţiatoare _________________ 
CIF  _____________________ Deschis la ____/______/_____ În sucursala/agenţia____________________ 
 

IBAN:                                                                                                                                  Valuta      Alpha Enter Visa   Alpha Enter More Visa 
Cont principal____________________________deschis la ___/___/____    ____                                               
 

Cont suplimentar ________________________ deschis la ___/___/_____   ____                                               
 

Cont   __________________________________deschis la ___/___/_____   ___                                                 
 

În sucursala/agenţia ___________________________ 
 

Disponibilităţile băneşti deţinute în contul curent sunt:   garantate               negarantate 

Număr de referinţă (reference number) _______________________________ (în cazul în care s-a completat sectiunea V) 

Conturile din care se reţin comisioanele specifice/sumele pentru următoarele servicii/produse: 

    Online Banking: cont nr.    _______________________________ 

    Serviciul Alpha TXT: cont/card de credit emis de Banca nr.  ____________________________________  

Convenţii Angajator :  DA    NU    Angajator ___________________________Telefon Angajator __________________ 

Secţiune dedicată pentru includerea produselor existente (deţinute de client) în pachete: 

Contul curent nr: _______________________________devine cont principal/suplimentar în pachetul __________________ 

Contul curent nr: _______________________________devine cont principal/suplimentar în pachetul __________________ 

Primire şi verificare cerere:              Semnătura autorizată_____________________________  Dată_____________________ 

Introducere în sistem:                       Semnătura autorizată_____________________________  Dată______________________ 

Verificare/Autorizare în sistem:       Semnătura autorizată_____________________________ Dată______________________ 

Monitorizare:                                      Semnătura autorizată_____________________________  Dată______________________ 

Unitate administrator cont salariat ____________________ 

Modificare în sistem (după caz):      Semnătura autorizată_____________________________  Dată_____________________ 

Verificare:                                            Semnătura autorizată_____________________________   Dată_____________________ 

Monitorizare:                                      Semnătura autorizată_____________________________   Dată_____________________ 

Prezenta cerere se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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Anexa 1 - Pachete de produse şi servicii 

 
Pachet 
Alpha 
Access  

Pachet 
Alpha  

Connect 

Pachet 
Alpha 

Explore 
Beneficii în pachet 

Acces la Produse şi Servicii 

Cont curent principal √1 √2 √3 
ZERO comision administrare lunară cont Cont curent suplimentar în alta 

valută 
- √ √ 

Card de debit în RON 
AlphaCard Enter Visa 

√ √4 √5 
ZERO taxă emitere 
ZERO comision anual administrare card pentru 
AlphaCard Enter Visa  

e-statements √ √ √ ZERO taxă de administrare serviciu 

Alpha Click  
Serviciul de Internet Banking 

- √ √ ZERO comision administrare lunară serviciu 

Serviciul Mobile Banking - - √ ZERO comision administrare lunară serviciu 

Debitare Directă - √ √ 
ZERO comision pentru efectuarea tuturor 
instrucţiunilor de debitare directă 
intra/interbancar6 

Serviciul Alpha TXT7 - - √ 
ZERO comision administrare lunară serviciu 
(abonament) 

Beneficii tranzacţionale 

Dobândă creditoare pe contul 
principal8 

- - 

 
√9 
 
 
 

 

 RON USD  EUR 

0-2,000 0.40 % 
p.a. 

0.20 % 
p.a. 

0.20 % 
p.a. 

>2,000 0.20 % 
p.a. 

0.10 % 
p.a. 

0.10 % 
p.a. 

Valori valabile la data semnării prezentei cereri 

Încasări de la clienţii altor bănci √ √ √ ZERO comision la încasare 

Preţ pachet standard/lună 4 lei 
8 lei/ 

2 EUR/USD/ 
GBP/CHF 

12 lei/ 
3 EUR/USD/ 

GBP/CHF 
 

Beneficii adiţionale pentru clienţii care îsi vor încasa salariul/pensia în contul curent deschis la Alpha Bank 

Retrageri numerar ATM-uri Alpha 
Bank din România 

√ √ √ 
ZERO comision retragere numerar de la  
ATM-urile Alpha Bank din România 

Ordin de Plata Programat10  √ √ √ 
ZERO comision pentru transfer în contul Alpha 

Dreams deschis pe numele copilului său 

Re-emitere card de debit (pentru 

clientii care in trecut au detinut un card 
de debit si l-au inchis) 

√ √ √ 
ZERO comision pentru reactivarea cardurilor 

AlphaCard Enter Visa şi Enter More Visa 

Preţ pachet special/lună 2 lei 
4 lei/   

1 EUR/USD/ 
GBP/CHF 

6 lei/ 
1,5 EUR/USD/ 

GBP/CHF 
 

 

                                                           
1
 În cadrul Pachetului Alpha Access contul curent principal este disponibil doar în RON;  

2
 Valutele disponibile pentru Pachetul Alpha Connect şi Alpha Explore atât pe contul principal cât şi pe contul suplimentar sunt: RON, 

EUR, USD, GBP, CHF; 
3
 Idem 2; 

4 
 În cazul pachetelor Alpha Connect şi Alpha Explore, dacă se deschide un singur cont în altă valută decat RON, cardul de debit nu 

este obligatoriu; daca se deschide ulterior un cont în RON inclus în pachet, cardul de debit devine obligatoriu; 
5
 În cadrul Pachetului Alpha Explore, clientul poate opta în locul cardului de debit AlphaCard Enter Visa pentru un card de debit 

AlphaCard Enter More Visa in lei, caz în care taxa de emitere card este zero; 
6
 Pentru Debitarea Directa interbancara se adaugă comisionul TransFonD sau comisionul BNR, după caz; 

7
 Abonamentul aferent serviciului contine un numar limitat de alerte, iar depasirea acestora se comisioneaza suplimentar, conform 

Tarifului de comisioane pentru persoane fizice în vigoare; 
8
 Nu se aplică în cazul în care Clientul deţine/optează pentru un card de debit Alpha Mastercard World Elite ataşat unui cont curent 

principal inclus în Pachet; 
9
 Dobândă creditoare pe contul principal este disponibilă doar pentru conturile deschise în următoarele valute: RON, EUR, USD; 

10
 În cazul încasării salariului într-un cont în Alpha Bank.  

 

 Produse incluse obligatoriu în pachet 
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Anexa 2 - INFORMAȚII DE BAZĂ REFERITOARE LA PROTECȚIA DEPOZITELOR 
 

Depozitele constituite la Alpha Bank Romania 
S.A. sunt protejate de către: 

 Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB. 

FGDB este schema de garantare a depozitelor statutară oficial 
recunoscută in Romania. 

Plafon de acoperire: 
(suma efectiv garantată din totalul  
depozitului) 

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per bancă.  
 
Sunt acoperite peste 100.000 EUR, pentru 12 luni, depozitele care 
rezultă din: 
a) tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie 

locativă; 
b) evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate 

sau deces al deponentului; 
c) încasarea  unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii 

pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe 
nedrept. 

 

În aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit şi reconsiderat 

periodic de BNR şi publicat pe site-ul său oficial. 

Dacă aveţi mai multe depozite plasate la aceeaşi 
instituţie de credit: 

Toate depozitele plasate la aceeaşi instituţie de credit sunt adunate şi 
valoarea totală este supusă plafonului de acoperire stabilit la 
echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR. 
 
Exemplu: dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 
90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi 
doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR. 

Dacă aveţi un cont comun cu altă persoană - 
Contul comun este contul deschis pe numele a 
două sau mai multe persoane, fiecare având 
calitatea de titular: 

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 
100.000 EUR separat, pentru fiecare titular al contului. 
 
Excepție: În cazul depozitelor plasate într-un cont ai carui beneficiari 
sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei 
asociaţii lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi natură, fără 
personalitate juridică, sunt însumate şi tratate ca şi când ar fi fost 
plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR. 

Perioada de punere la dispoziţie a 
compensaţiilor cuvenite în caz de 
indisponibilizare a depozitelor: 

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. 
Dreptul deponenţilor garantaţi de a primi compensaţiile cuvenite se 
prescrie la îndeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune 
compensaţiile la dispoziţia deponenţilor. 

Moneda de plată a compensaţiei: RON (lei) 

Date de contact Alpha Bank Romania S.A.: 
 

Calea Dorobanţilor nr. 237B, Bucuresti 
Tel: 021.455.9998   
 www.alphabank.ro 

Date de contact FGDB: Str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti  
Tel: 021.326.6020 

www.fgdb.ro  

Informaţii suplimentare: Plata compensaţiilor se face de către FGDB, prin intermediul băncilor 
mandatate, în cazul în care banca nu este în masura să-şi îndeplinească 
obligațiile de plată conform condițiilor contractuale și legale aplicabile.  
Compensația = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – rate, 
comisioane, alte datorii către bancă, exigibile la data indisponibilizării 
depozitelor. 

Confirmare de primire de către deponent:   
 
 

 


