
First Bank S.A. 
Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31, 
Sector 1, București, România 

T: +4 021 303 69 69 
T:  0800 801 802 
F: +4 021 303 69 68 

J40/1441/27.02.1995, CUI 702 5592 
Capital social 1.196.088.695 RON 
RB-PJR-40-026/18.02.1999 

E: office@firstbank.ro 

firstbank.ro 

 

 

CONTRACT  
CU PRIVIRE LA CONTURILE DE PLATI CU SERVICII DE BAZA  

CONDITII SPECIFICE 
 
 
Partile prezentului Contract sunt First Bank S.A. (denumita 

in continuare „Banca”) si Clientul, cu toate datele de 

identificare mentionate in „Cererea de achizitionare 

produse si servicii bancare” (denumita in continuare 

„Cererea”), parte integranta din prezentul Contract. 

Contractul cu privire la conturile de plati cu servicii de 

baza (denumit in continuare Contractul) este format din 

Cerere si din prezentele Conditii Specifice si se 

completeaza cu prevederile urmatoarelor documente: a) 

Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii, b) Ora limita de 

efectuare a Tranzactiilor, c) Lista de Tarife si Comisioane 

privind conturile de plati cu servicii de baza, d) Lista de 

dobanzi pentru conturi curente, conturi de economii si 

planuri de economii, e) Lista de Tarife si Comisioane 

specifice fiecarui produs sau serviciu bancar, parte sau 

accesat prin intermediul unui cont curent cu servicii de baza  

Aceste documente fac parte integranta din prezentul 

Contract. Clientul declara ca a primit cate un exemplar din 

fiecare dintre acestea si ca a luat la cunostinta de faptul ca 

pe toata perioada derularii prezentului Contract are dreptul 

sa solicite si sa primeasca clauzele acestuia pe suport 

hartie sau pe orice alt suport durabil, conform prevederilor 

legale in vigoare. 

Prezentul Contract face, de asemenea, parte din 

„Contractul de achizitionare produse si servicii bancare”, 

care include toate produsele si serviciile bancare de care 

Clientul beneficiaza de la Banca. 

1. CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE A 

CONTURILOR DE PLATI CU SERVICII DE BAZA 

1.1. Banca furnizeaza Clientului un cont de plati cu servicii 

de baza (denumit in continuare “CPSB”) care reprezinta un 

pachet format din mai multe servicii si produse bancare 

acordate cumulat la un pret special. Termenii si conditiile 

specifice fiecarui tip de cont de plati cu servicii de baza se 

aplica doar in perioada in care Clientul indeplineste 

conditiile de eligibilitate pentru acordarea si detinerea 

CPSB, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

1.2. Comisioanele privind deschiderea, administrarea si 

inchiderea CPSB (incetarea prezentului Contract) sunt 

prevazute in Lista de Tarife si Comisioane privind conturile 

de plati cu servicii de baza. Aceste comisioane se percep 

lunar din contul curent al Clientului denominat in LEI, care 

este baza CPSB. Comisioanele aferente operatiunilor 

realizate cu produsele/serviciile bancare parte a CPSB, 

altele decat cele mentionate in mod specific in Lista de 

Tarife si Comisioane privind conturile de plati cu servicii de 

baza, sunt cuprinse in Lista de Tarife si Comisioane 

specifica produsului/ serviciului bancar respectiv, care face 

parte integranta din prezentul Contract.  
1.3. Clientul are dreptul sa detina un CPSB doar in conditiile 

in care nu detine niciun alt cont de plati la Banca sau la orice 

institutie de credit din Romania. Deschiderea unui astfel de 

cont, indiferent de destinatia sau moneda in care este 

denominat, determina incetarea de drept si fara alte 

formalitati a prezentului Contract. Intr-o astfel de situatie, 

Clientul are dreptul sa pastreze produsele si serviciile, parte 

a CPSB, pentru care se aplica comisioanele prevazute in 

Lista de Tarife si Comisioane specifice fiecarui produs sau 

serviciu bancar. Optiunea Clientului cu privire la optiunea 

de a pastra produsele si serviciile, parte a CPSB, in conditii 

standard sau de a inceta relatia contractuala cu Banca in 

cazul in care nu mai indeplineste conditiile pentru detinerea 

unui CPSB poate fi exprimata in scris de client, inclusiv de 

la momentul achizitionarii contului, prin Cererea de 

achizitionare produse si servicii bancare. 

1.4. Orice modificare referitoare la serviciile si produsele 

bancare parte a CPSB va fi propusa Clientului cu 2 luni 

anterior implementarii acesteia, fiindu-i furnizata pe suport 

hartie sau pe alt suport durabil. In acest interval, Clientul are 

dreptul de a notifica Banca despre neacceptarea 

respectivei modificari, putand sa denunte unilateral 

prezentul Contract, fara costuri, cu efect de la data la care 

s-ar fi aplicat modificarile. Clientul intelege si consimte ca 

lipsa notificarii Bancii cu privire la neacceptarea 

modificarilor propuse, in termenul de 2 luni, valoareaza 

acceptarea tacita a modificarilor intervenite. 

1.5. Pe durata prezentului Contract, pentru produsele si 

serviciile parte a CPSB, Banca nu va percepe Clientului 

comisionul lunar de administrare a contului curent, 

comisionul lunar de administrare aferent serviciului de 

Internet si Mobile Banking, comisionul de administrare 

anual aferent cardului de debit.  

2. CONDITII SPECIFICE DE FUNCTIONARE A 

CONTULUI DE PLATI CU SERVICII DE BAZA 

2.1. Pentru disponibilitatile existente in conturile curente 

incluse in CPSB se vor aplica procentele de dobanda 

variabila pentru conturile curente. Banca va bonifica 

dobanda in ultima zi bancara a fiecarei luni calendaristice, 

luand in calcul un an de 365 de zile, cu luni calendaristice 

cu numar variabil de zile si va credita contul curent al 

Clientului, dupa urmatoarea formula: D = (S x RD%)/365, 
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unde: D = valoarea dobanzii, S = soldul contului, RD = rata 

dobanzii. 

2.2. Conform legislatiei in materie fiscala, Clientul datoreaza 

impozit pentru veniturile obtinute din dobanzile bonificate de 

Banca, aceasta urmand sa faca retinerea la sursa (daca 

este cazul) sau sa ia orice masura impusa de lege pentru 

aceasta (ex. calcularea si virarea sumei reprezentand 

impozit). 

2.3. Pentru a putea beneficia de un CPSB, in conditii de 

client vulnerabil financiar, Clientul trebuie sa puna la 

dispozitia Bancii, la solicitarea aplicarii unor astfel de 

conditii si ulterior pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, 

dovada ca veniturile sale indeplinesc conditiile prevazute de 

reglementarile legale in vigoare. In cazul in care Clientul nu 

prezinta dovada (specifica tipului de venit realizat) in forma 

solicitata de Banca, i se vor aplica automat, fara notificare 

prealabila, conditiile si comisioanele stipulate in Lista de 

Tarife si Comisioane privind conturile de plati cu servicii de 

baza specifice clientilor nebancarizati, dar standard 

(nevulnerabili financiar). In cazul in care Banca afla, in orice 

moment, din orice sursa de informatii, ca nivelul veniturilor 

Clientului nu mai determina incadrarea lui ca vulnerabil 

financiar, poate solicita Clientului prezentarea in termen de 

30 de zile a dovezii cu privire la nivelul veniturilor. 

Neprezentarea in termenul mentionat a dovezii solicitate da 

dreptul Bancii sa inceteze imediat incadrarea Clientului ca 

vulnerabil financiar si acordarea avantajelor specifice. 

 

3. DURATA SI MODALITATILE DE INCETARE 

3.1  Prezentul Contract se incheie pe o durata nelimitata. 

3.2 Renuntarea la unul sau mai multe dintre produsele sau 

serviciile bancare parte a CPSB, cu exceptia contului 

curent, din initiativa Bancii sau a Clientului, se poate face 

oricand, conform contractelor specifice fiecarui serviciu si 

produs bancar si nu determina incetarea automata a 

prezentului Contract. Renuntarea la contul curent, parte a 

CPSB, se poate face de asemenea oricand si determina 

incetarea prezentului Contract. 

3.3 In cazul in care Banca ia la cunostinta, din orice sursa 

de informatii, de deschiderea de catre Client a unui cont de 

plati, indiferent de scopul sau moneda de denominare a 

acestuia, la o alta institutie de credit din Romania, Banca 

poate decide incetarea unilaterala a prezentului Contract, 

cu o notificare prealabila a clientului de 2 luni. In cazul in 

care, pe parcursul celor 2 luni, Clientul aduce dovada, intr-

o forma agreata de Banca, ca nu mai detine niciun alt cont 

de plati, Banca poate decide continuarea prezentului 

Contract, fara niciun fel de penalitati pentru Client.  

3.4 In cazul in care Clientul deschide un alt cont de plati la 

Banca, indiferent de scopul sau moneda de denominare a 

acestuia, prezentul Contract inceteaza imediat.  

3.5 Banca poate decide incetarea unilaterala a prezentului 

Contract, in conditiile prevazute de Conditiile Generale de 

Afaceri ale Bancii si/sau de reglementarile legale in vigoare, 

inclusiv in cazul in care prin CPSB nu sunt derulate niciun 

fel de operatiuni timp de 24 de luni consecutive, notificand 

clientului cu 2 luni anterior momentului incetarii efective a 

Contractului. 

4 PRELUCRAREA DATELOR CU CARÁCTER 

PERSONAL 

4.1 Banca se obliga sa prelucreze Datele cu caracter 

personal cu buna credinta, cu respectarea dispozitiilor 

legale, ale Conditiilor Generale de Afaceri si ale prezentului 

Contract. Prin „Date cu caracter personal” se intelege orice 

informatie referitoare la Client ce este prelucrata de cater 

Banca in vederea furnizarii contului de plati cu servicii de 

baza. 

4.2 Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate si 

informatii detaliate cu privire la prelucrarea acestora sunt 

disponibile la adresa www.firstbank.ro, sectiunea “Protectia 

datelor” - Nota de informare generala privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

4.3. Banca se obliga sa aplice, in legatura cu Datele cu 

caracter personal, măsuri tehnice şi organizatorice 

adecvate pentru protejarea datelor împotriva distrugerii 

accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau 

accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte 

forme de prelucrare ilegală. 


