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TOT CE TREBUIE SĂ
ȘTIȚI DESPRE NOUA
DUMNEAVOASTRĂ
BANCĂ

Bank Leumi a fost preluată de către First Bank. Prin urmare, începând cu
data de 1 Mai 2020, toți clienții Bank Leumi sunt oficial clienți First Bank.
Ghidul conține etapele migrării, descrie serviciile și produsele de care
veți beneficia și eventualele acțiuni necesare din partea dumneavoastră.
Pentru o tranziție cât mai ușoară, vă rugăm să parcurgeți materialul următor.

Bank Leumi devine FIRST
BANK și principalul
beneficiar sunteți
dumneavoastră
Bank Leumi România a fost preluată de către First Bank
în calitate de acționar majoritar, deținând 99.9235 % din
acțiunile Bank Leumi România.
Urmează un proces de integrare a activităților celor
două bănci, proces ce se încheie cu absorbția Bank Leumi
România de către First Bank la data de 30 Aprilie 2020.
Înainte de această preluare, după o activitate de 18 ani, și
Piraeus Bank România a devenit First Bank, prin preluarea
de către J.C. Flowers, o companie dedicată investițiilor
globale în industria financiară. Fondat în 1998, J.C. Flowers
a investit peste 15 miliarde de dolari capital în 52 companii
de portofoliu, în 17 țări, fiind dedicat investițiilor globale în
industria financiară.
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Calendarul migrării către FIRST BANK
30 Aprilie 2020 - Ultima zi la Bank Leumi, începe procesul de migrare
Până la data de 04 Mai 2020, toți clienții Bank Leumi vor fi transferați
către First Bank.
Migrarea soldurilor
Soldul conturilor companiei dumneavoastră va fi preluat conform
situației din Bank Leumi de la sfârșitul zilei de 30 Aprilie 2020.
Operațiuni conturi curente
Conturile companiei deschise la Bank Leumi vor fi operaționale
până în data de 30 Aprilie 2020.
01 Mai 2020 - Coduri IBAN noi
Noul cod IBAN, aferent contului preluat de First Bank, este disponibil
la adresa www.firstbank.ro/leumi. Introduceți IBAN-ul contului curent
deschis în Bank Leumi și aplicația vă va furniza noul IBAN, valabil și
activ începând cu data de 01 Mai 2020.
Carduri
Noile carduri First Bank vor deveni active și vor putea fi
folosite începând cu data de 01 Mai 2020. Pentru a intra în
posesia cardurilor emise pe numele reprezentanților companiei
dumneavoastră, sunteți așteptat în sucursala First Bank,
împreună cu utilizatorii de card. Cardurile emise de Bank Leumi
vor putea fi folosite până la data de 30 Aprilie 2020 (inclusiv).
Internet banking
Platforma de Internet Banking / Mobile Banking pusă la dispoziție
de Bank Leumi va funcționa până la data de 30 Aprilie 2020.
Începând cu 01 Mai 2020, veți avea acces la o nouă platformă de
Internet și Mobile Banking pusă la dispoziție de First Bank. Găsiți
detalii suplimentare în secțiunea aferentă din cadrul acestui ghid.
04 Mai 2020 - Prima zi First Bank
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Ce se schimbă de la o bancă
la alta
Începând cu data de 01 Mai 2020 își încetează efectul
următoarele documente Bank Leumi:
ɬ

Condițiile Generale de Afaceri

ɬ

Tariful de comisioane pentru persoane juridice

Celelalte documente semnate cu Bank Leumi (Cererea
contract pentru furnizarea de produse și servicii bancare,
împreună cu actele adiționale aferente) se vor modifica
potrivit prevederilor din prezentul ghid și se va completa
cu prevederile următoarelor documente ale FIRST BANK:
ɬ

Condițiile Generale de Afaceri

ɬ

Ora limită de efectuare a Tranzacțiilor

ɬ

Lista de tarife și comisioane, lista de dobânzi pentru
conturi curente, contractele specifice necesare fiecărui
produs sau serviciu bancar (Contul curent, Contractul
de card de debit, Contractul de Internet și Mobile
Banking, Contractul de SMS alert, Contractul cu
privire la pachetele de produse și servicii bancare)

Acestea pot fi consultate oricând:
- Online, pe adresa www.firstbank.ro/leumi
- În orice sucursală FIRST BANK, la solicitarea
dumneavoastră
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Condiţiile generale de afaceri
Condițiile Generale de Afaceri guvernează cadrul general
de derulare a relației dintre bancă și client, urmând să se
aplice, respectiv să completeze contractele încheiate între
bancă și client, aferente fiecărui tip de produs sau serviciu.
Începând cu data de 01 Mai 2020, persoanei juridice pe
care o reprezentați îi sunt aplicabile condițiile generale
de afaceri ale First Bank pentru persoane juridice.
Acestea pot fi consultate pe www.firstbank.ro sau în orice
sucursală First Bank.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru a vă putea oferi la First Bank produsele şi serviciile
transferate de la Bank Leumi, este nevoie să prelucrăm
anumite date cu caracter personal.
Pentru informații privind prelucrarea datelor cu
caracter personal ale persoanelor asociate companiei
dumneavoastră în relația cu banca, respectiv datele
asociaților sau acționarilor, administratorilor,
reprezentanților legali, împuterniciților, utilizatorilor
de internet banking, beneficiarilor reali, garanților și
fideiusorilor, vă rugăm să consultați „Nota de informare
privind protecția datelor cu caracter personal în
contextul fuziunii First Bank – Bank Leumi – persoane
juridice”, disponibilă la www.firstbank.ro/leumi și în toate
sucursalele First Bank și Bank Leumi. Totodată, în cazul în
care ați comunicat către Bank Leumi și o adresă de e-mail
la care puteți fi contactat, nota de informare v-a fost
comunicată și acolo, odată cu acest ghid.
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Avem rugămintea să informați asociații, acționarii,
administratorii și beneficiarii reali cu privire la
disponibilitatea notei de informare pe site și să le
comunicați o copie a acesteia.

Utilizatorii cardurilor, delegații și utilizatorii de Internet
Banking au fost deja notificați în legătură cu prelucrarea
datelor cu caracter personal.
Pentru siguranța datelor, informările First Bank și Bank
Leumi se vor efectua exclusiv utilizând datele de contact
disponibile la Bank Leumi. Datele dumneavoastră vor fi
tratate cu confidențialitate.
Drepturile persoanelor vizate privind protecția datelor se
pot exercita în condițiile din nota de informare menționată
mai sus, prin transmiterea unei solicitări scrise, semnată și
datată, la oricare dintre următoarele adrese:
- Bank Leumi România, la adresa Bdul Aviatorilor nr. 45,
sector 1, București
- First Bank, la adresa Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, București sau pe email info-leumi@firstbank.ro
Termenul legal de răspuns este de cel mult o lună de zile,
în condițiile prevăzute de Regulamentul General privind
protecția datelor nr. 679/2016, cu posibilitatea prelungirii
sale cu încă două luni. Vă informăm însă că vom lua toate
măsurile necesare ca, într-o asemenea situație, să revenim
cât mai repede către dumneavoastră cu un răspuns.
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După data de 01 Mai 2020, persoanele vizate își
pot exercita drepturile de mai sus, în aceleași
modalități, exclusiv folosind datele de contact
ale First Bank mai sus menționate.

Vă reamintim că detalii privind prelucrarea datelor cu
caracter personal se regăsesc și în Nota de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale
clienților Bank Leumi, disponibilă și online la adresa
www.leumi.ro, la secțiunea Protecția datelor.
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Pachetele de cont curent
FIRST BANK
Dacă la data de 15 Ianuarie 2020 beneficiați de un pachet
tranzacțional la Bank Leumi și de serviciul de Internet
Banking, începând cu data de 01 Mai 2020 veți beneficia
de unul dintre pachetele corespondente First Bank cu
o perioadă de grație de 6 luni la plata comisionului de
administrare.
Mai jos vă prezentăm toate pachetele de cont curent First
Bank corespondente cu pachetele Bank Leumi. Denumirea
pachetului dumneavoastră o puteți găsi în notificarea
transmisă împreună cu acest ghid.

PACHETUL SME ADVANCED

CONTURI CURENTE
ɬ

2 conturi curente în LEI fără costuri lunare de
administrare

ɬ

2 conturi curente în valută (EUR/USD) fără costuri
lunare de administrare
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DEBIT BUSINESS CARD
ɬ

1 card VISA BUSINESS STANDARD

TIP COMISION

NIVEL COMISION

Comision anual

zero

Retragere numerar ATM / POS FIRST BANK

zero

Retragere numerar ATM / POS Național

zero

Retragere numerar ATM / POS Internațional

1,5% + 10 RON

Comision cumpărături Național / Internațional

zero

Comision emitere card

zero

Comision reînnoire card (la expirare)

zero

Comision blocare card pierdut / furat

zero

Interogare sold ATM / POS

zero

Comision contestare nejustificată a unei
tranzacții efectuate în țară / străinătate

10 RON

Mini raport de activitate oferit la
ATM-urile proprii

zero

Schimbare PIN la ATM

zero

Comision reemitere card și PIN (furat, pierdut,
deteriorat, motive personale)

10 RON

Comision închidere card

zero

Setare la 0 pentru număr de încercări PIN

zero

Comision tranzacții Quasi-Cash*

1,5% + 2,5 RON
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INTERNET BANKING – comision de mentenanță lunară
gratuit **

SMS ALERT – comision de administrare lunar 0 pentru
primele 25 mesaje

TRANZACȚII ÎN RON PRIN ORDIN DE PLATĂ INCLUSE
ÎN PACHET
ɬ

Orice încasare în RON (intrabancar și interbancar)

ɬ

Orice plată în RON inițiată prin Internet Banking în
sistem intrabancar

ɬ

Orice plată în RON inițiată prin Internet Banking în
sistem interbancar***

TRANZACȚII ÎN RON PRIN INSTRUMENTE DE DEBIT
INCLUSE ÎN PACHET
ɬ

Orice încasare intrabancară

ɬ

Orice încasare interbancară***

ɬ

Orice plată intrabancară

TRANZACȚII ÎN VALUTĂ PRIN ORDIN DE PLATĂ
INCLUSE ÎN PACHET
ɬ

Orice încasare în valută (intrabancar și interbancar)
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* Orice tranzacție de tip “jocuri de noroc/ pariuri”, efectuată cu
cardul de debit cu scopul de a obține bunuri convertibile în numerar,
cum ar fi, dar fără a se limita la jetoane de casino, bilete de loterie.
** Comisionul de mentenanță lunară se va percepe la nivelul standard
și se va returna la începutul lunii curente pentru luna precedentă
*** Comisioanele casei de compensare se vor percepe separat,
după cum urmează:
ɬ

Pentru transferuri de mică valoare prin ordin de plată
(< RON 50.000) – RON 0,51

ɬ

Pentru transferuri de mare valoare prin ordin de plată
(≥ RON 50.000) – RON 6

ɬ

Pentru transferuri inițiate în regim urgență prin ordin
de plată – RON 6

ɬ

Pentru încasări în sistem interbancar prin
instrumente de debit – RON 0,88

ɬ

Refuz parțial la plată pentru instrumente
de debit interbancar cu compensare
electronică – RON 0,55
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PACHETUL SME FULL
CONTURI CURENTE
ɬ

2 conturi curente în LEI fără costuri lunare de
administrare

ɬ

2 conturi curente în valută (EUR/USD) fără costuri
lunare de administrare

INTERNET BANKING – comision de mentenanță lunară
gratuit *

SMS ALERT –comision de administrare lunar 0 pentru
primele 25 mesaje

* Comisionul de mentenanță lunară se va percepe la nivelul
standard și se va returna la începutul lunii curente pentru luna
precedentă.
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DEBIT BUSINESS CARD
ɬ

2 carduri VISA BUSINESS STANDARD

TIP COMISION

NIVEL COMISION

Comision anual

zero

Retragere numerar ATM / POS FIRST BANK

zero

Retragere numerar ATM / POS Național

zero

Retragere numerar ATM / POS Internațional

1,5% + 10 RON

Comision cumpărături Național / Internațional

zero

Comision emitere card

zero

Comision reînnoire card (la expirare)

zero

Comision blocare card pierdut / furat

zero

Interogare sold ATM / POS

zero

Comision contestare nejustificată a unei
tranzacții efectuate în țară / străinătate

10 RON

Mini raport de activitate oferit la ATM-urile
proprii

zero

Schimbare PIN la ATM

zero

Comision reemitere card și PIN (furat, pierdut,
deteriorat, motive personale)

10 RON

Comision închidere card

zero

Setare la 0 pentru număr de încercări PIN

zero

Comision tranzacții Quasi-Cash**

1,5% + 2,5 RON
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TRANZACȚII ÎN RON PRIN ORDIN DE PLATĂ INCLUSE
ÎN PACHET
ɬ

Orice încasare în RON (intrabancar și interbancar)

ɬ

Orice plată în RON inițiată prin Internet Banking în
sistem intrabancar

ɬ

Orice plată în RON inițiată prin Internet Banking în
sistem interbancar***

TRANZACȚII ÎN RON PRIN INSTRUMENTE DE DEBIT
INCLUSE ÎN PACHET
ɬ

Orice încasare intrabancară

ɬ

Orice încasare interbancară***

ɬ

Orice plată intrabancară

ɬ

Orice plată interbancară

TRANZACȚII ÎN VALUTĂ PRIN ORDIN DE PLATĂ
INCLUSE ÎN PACHET
ɬ

Orice încasare în valută (intrabancar și interbancar)

ɬ

Orice plată în valută inițiată prin Internet Banking în
regim normal cu comisionare SHA

** Orice tranzacție de tip “jocuri de noroc/ pariuri”, efectuată cu
cardul de debit cu scopul de a obține bunuri convertibile în numerar,
cum ar fi, dar fără a se limita la jetoane de casino, bilete de loterie.
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*** Comisioanele casei de compensare se vor percepe separat, după cum urmează:
ɬ

Pentru transferuri de mică valoare prin ordin de plată (< RON 50.000) – RON 0,51

ɬ

Pentru transferuri de mare valoare prin ordin de plată (> RON 50.000) – RON 6

ɬ

Pentru transferuri inițiate în regim de urgență prin ordin de plată – RON 6

ɬ

Pentru încasări în sistem interbancar prin instrumente de debit – RON 0,88

ɬ

Refuz parțial la plată pentru instrumente de debit interbancar cu
compensare electronică – RON 0,55

Internet Banking este o componentă
obligatorie a pachetelor mai sus menționate.

Serviciul de Internet Banking trebuie activat până la
data de 30 Octombrie 2020. În caz contrar, după
această dată, pachetele nu mai produc efecte și se
percep comisioanele standard.
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PACHETUL DIGITAL / DIGITAL START-UP
CONTURI CURENTE
ɬ

Un Cont curent în lei fără costuri lunare de
administrare

INTERNET BANKING – comision de mentenanță lunară
gratuit *

SMS ALERT – comision de administrare lunar 0 pentru
primele 25 mesaje

DIRECT DEBIT – comision de mentenanță lunară gratuit*

*Comisionul de mentenanță lunară se va percepe la nivelul
standard și se va returna la începutul lunii curente pentru luna
precedentă.
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DEBIT BUSINESS CARD
ɬ

1 card VISA BUSINESS STANDARD
TIP COMISION
Comision anual
Retragere numerar ATM / POS FIRST BANK
Retragere numerar ATM Național
Retragere numerar POS Național
Retragere numerar ATM / POS Internațional

NIVEL COMISION
zero
0,30%
0% primele 2 retrageri lunare
0,5% + 2,5 RON după primele 2
retrageri
0,5% + 2,5 RON
2% + 9 RON

Comision cumpărături Național / Internațional

zero

Comision emitere card

zero

Comision reînnoire card (la expirare)

zero

Comision blocare card pierdut / furat

zero

Interogare sold ATM / POS

zero

Comision contestare nejustificată a unei
tranzacții efectuate în țară sau străinătate

zero

Mini raport de activitate oferit la ATM-urile
proprii

zero

Schimbare PIN la ATM

zero

Comision reemitere card și PIN (furat, pierdut,
deteriorat, motive personale)

zero

Comision închidere card

zero

Setare la 0 pentru număr de încercări PIN

zero

Comision tranzacții Quasi-Cash

1,5% + 2,5 RON
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TRANZACȚII GRATUITE INCLUSE:
ɬ

plăți interbancare în lei nelimitate prin serviciul
Internet Banking

ɬ

plăți intrabancare în lei și valută nelimitate prin
serviciul Internet Banking

ɬ

încasări intrabancare și interbancare în lei și valută
nelimitate

ɬ

depuneri în lei și valută nelimitate la ghișeu

ɬ

2 retrageri cu cardul de debit Visa Business Standard
la bancomatele naționale

BENEFICII SUPLIMENTARE:
ɬ

50% reducere la comisionul de utilizare E-pos

ɬ

Zero taxă anuală și comision de emitere card de credit
Visa Business Standard

BENEFICII ACORDATE DE PARTENERII BĂNCII:
Partenerul băncii, CORPORATE TRAVEL DESIGN SRL,
oferă o reducere** la pachetele de călătorie pentru
reprezentanții, acționarii/asociații și angajații companiei
pe platforma www.reduceriturism.ro astfel:
ɬ

FIRST9 - 9% reducere pentru orice pachet/ofertă cu
transport

ɬ

FIRST5 - 5% reducere pentru orice pachet/ofertă cu
transport individual
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**Banca va pune la dispoziția dumneavoastră un voucher ce
conține un cod de reducere, urmând ca dumneavoastră să luați
legătura cu Corporate Travel Design SRL în vederea accesării
serviciilor oferite de către partener. Aceste servicii vor fi puse la
dispoziția dumneavoastră strict pe baza contractelor încheiate
între dumneavoastră și Corporate Travel Design SRL. Banca
nu garantează și nu este în niciun fel responsabilă cu privire la
îndeplinirea de către Corporate Travel Design SRL a obligațiilor
sale legale sau contractuale, ce-i revin în calitatea sa de furnizor
al pachetelor de călătorie sau orice fel de servicii turistice către
dumneavoastră, relațiile contractuale cu privire la pachetele de
călătorie stabilindu-se strict între dumneavoastră și Corporate
Travel Design SRL.
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PACHETUL INTERNAȚIONAL
CONTURI CURENTE
ɬ

Conturi curente în LEI nelimitate fără costuri lunare
de administrare

ɬ

Conturi curente într-o altă monedă, nelimitate, fără
costuri lunare de administrare

INTERNET BANKING – comision de mentenanță lunară
gratuit *

SMS ALERT – comision de administrare lunar 0 pentru
primele 25 mesaje

DIRECT DEBIT – comision de mentenanță lunară gratuit*

*Comisionul de mentenanță lunară se va percepe la nivelul
standard și se va returna la începutul lunii curente pentru luna
precedentă.
** Orice tranzacție de tip “jocuri de noroc/ pariuri”, efectuată cu
cardul de debit cu scopul de a obține bunuri convertibile în numerar,
cum ar fi, dar fără a se limita la jetoane de casino, bilete de loterie.
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DEBIT BUSINESS CARD
ɬ

1 card VISA BUSINESS STANDARD

TIP COMISION
Comision anual
Retragere numerar ATM / POS FIRST BANK

NIVEL COMISION
zero
0,30%

Retragere numerar ATM / POS Național

0,75%+2,5 RON

Retragere numerar ATM / POS Internațional

1,5% + 10 RON

Comision cumpărături Național / Internațional

zero

Comision emitere card

zero

Comision reînnoire card (la expirare)

zero

Comision blocare card pierdut / furat

zero

Interogare sold ATM / POS

zero

Comision contestare nejustificată a unei
tranzacții efectuate în țară / străinătate

10 RON

Mini raport de activitate oferit la ATM-urile
proprii

zero

Schimbare PIN la ATM

zero

Comision reemitere card și PIN (furat, pierdut,
deteriorat, motive personale)

10 RON

Comision închidere card

zero

Setare la 0 pentru număr de încercări PIN

zero

Comision tranzacții Quasi-Cash**

1,5% + 2,5 RON
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TRANZACȚII GRATUITE INCLUSE:
ɬ

10 plăți interbancare în lei prin serviciul Internet
Banking

ɬ

10 plăți interbancare în valută prin serviciul Internet
Banking

ɬ

Plăți intrabancare în lei și valută nelimitate prin
serviciul Internet Banking

ɬ

Încasări intrabancare și interbancare în lei și valută
nelimitate

ɬ

Depuneri în lei și valută nelimitate la ghișeu

BENEFICII SUPLIMENTARE:
ɬ

50% reducere la comisionul de utilizare E-pos

ɬ

Zero taxa anuală și comision de emitere card de credit
Visa Business Standard

ɬ

Platforma de tranzacționare valută

BENEFICII ACORDATE DE PARTENERII BĂNCII:
Partenerul băncii, CORPORATE TRAVEL DESIGN SRL,
oferă o reducere*** la pachetele de călătorie pentru
reprezentanții, acționarii sau asociații și angajații
companiei pe platforma www.reduceriturism.ro astfel:
ɬ

FIRST9 - 9% reducere pentru orice pachet sau ofertă
cu transport

ɬ

FIRST5 - 5% reducere pentru orice pachet sau ofertă
cu transport individual
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***Banca va pune la dispoziția dumneavoastră un voucher ce
conține un cod de reducere, urmând ca dumneavoastră să luați
legătura cu Corporate Travel Design SRL în vederea accesării
serviciilor oferite de către partener. Aceste servicii vor fi puse la
dispoziția dumneavoastră strict pe baza contractelor încheiate între
dumneavoastră și Corporate Travel Design SRL. Banca nu garantează
și nu este în niciun fel responsabilă cu privire la îndeplinirea de
către Corporate Travel Design SRL a obligațiilor sale legale sau
contractuale, ce-i revin în calitatea sa de furnizor al pachetelor de
călătorie sau orice fel de servicii turistice către dumneavoastră,
relațiile contractuale cu privire la pachetele de călătorie stabilindu-se
strict între dumneavoastră și Corporate Travel Design SRL.

Internet Banking este o componentă obligatorie a
pachetelor mai sus menționate. În cazul în care nu ați avut
această componentă activată la Bank Leumi, vă așteptăm în
orice sucursală First Bank în vederea semnării documentației
contractuale începând cu data de 1 Aprilie 2020.

Dacă la data de 15 Ianuarie 2020 nu beneficiați de un
pachet tranzacțional, conturile curente și produsele
atașate vor fi migrate în următoarele condiții de preț:
ɬ

Administrare lunară cont curent – costuri zero pentru
6 luni

ɬ

Mentenanță lunară Internet Banking- costuri zero
pentru 6 luni

ɬ

Comision token fizic Internet Banking – cost zero

ɬ

Comision mentenanță anuală a cardului – cost zero
pentru primele 12 luni

ɬ

Serviciul SMS Alert – administrare lunară, costuri zero
pentru 6 luni
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Produsele și serviciile
FIRST BANK
CONTUL FIRST BANK
Primiți un IBAN nou în locul vechiului IBAN Bank Leumi,
acesta rămânând valid doar până la data de 30 Aprilie
2020 inclusiv. Codul IBAN asociat contului curent preluat
la First Bank va fi valid de la 01 Mai 2020. Începând
cu această dată, clienții dumneavoastră trebuie să
completeze în toate documentele de plată noul IBAN.
Puteți afla noul IBAN aferent contului curent preluat
de First Bank direct de pe: www.firstbank.ro/leumi
introducând IBAN-ul de la Bank Leumi.
În cazul în care sunteți deja clientul First Bank, conturile
din Bank Leumi se vor adauga conturilor deschise în First
Bank. Ele vor funcționa în paralel dacă aveți nevoie sau
pot fi închise printr-o simplă solicitare în orice sucursală
First Bank.
Începând cu data de 01 Mai 2020, persoanele
împuternicite pe conturile curente deschise la Bank Leumi
se vor prelua în evidențele First Bank, păstrându-se
aceleași drepturi.
În relația cu APIA, demersurile pentru înlocuirea conturilor
declarate în cererea de plată a subvenției vor fi inițiate și
finalizate de către dumneavoastră.

DEPOZITELE LA TERMEN
Contractele de depozit la termen existente la data de
30 Aprilie 2020 vor fi preluate de First Bank, în aceleași
condiții de maturitate și dobândă bonificată.
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Depozitele cu clauză de reînnoire automată cu scadența
la 1, 3, 6 sau 12 luni se vor reînnoi automat în condițiile de
dobândă practicate de First Bank.
Soldul contractelor de tip overnight va fi disponibil în
contul dumneavoastră curent, pentru ziua de 01 Mai 2020.
În prima zi lucrătoare se vor constitui conform limitelor
standard de constituire a depozitelor Overnight First
Bank. Limitele minime de constituire pentru depozitele
Overnight sunt: 300 000 RON și 75 000 EUR/USD.
Având în vedere prevederile referitoare la înființarea și
funcţionarea Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare
(FGDB), compensația pe care FGDB o va acorda fiecărui
deponent eligibil la garantare va fi în limita unui plafon de
100.000 de euro, echivalent în lei, pe deponent și se va
aplica la soldul cumulat al depozitelor deținute la
First Bank, în conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015.

CARDURILE DE DEBIT
Cardurile de Debit emise de Bank Leumi vor putea fi
folosite până la 30 Aprilie 2020. După 01 Mai 2020 veți
putea utiliza cardurile corespondente First Bank cu
avantaje de cost: taxa de administrare 0 în primul an*.
*Acest beneficiu se aplică pentru cardurile activate până la data de
31.10.2020.

Facilitatea multivalută aferentă cardului de debit
Bank Leumi poate fi accesată doar până la data de
30 Aprilie 2020.

25

Cardurile de debit corespondente First Bank nu includ
opțiunea de multivalută. În aceste condiții, cardurile de debit
First Bank vor fi atașate doar unui singur cont de RON.
Pentru clienții Bank Leumi care își doresc și un card atașat
unui cont în EURO, acesta poate fi solicitat în orice unitate
First Bank după 01 Mai 2020.
Începând cu data de 01 Mai 2020, cardurile de debit
vor funcționa conform standardelor First Bank, având
o limită zilnică de tranzacționare prestabilită de 4.000
RON, indiferent de numărul de tranzacții sau canal
de tranzacționare (ATM/POS/Internet). Limita de
tranzacționare poate fi modificată, după cum urmează:
500 RON / 2.000 RON/ 4.000 RON / 10.000 RON /
20.000 RON / 40.000 RON. Modificarea limitei de
tranzacționare poate fi inițiată de dumneavoastră în orice
unitate First Bank, după data de 01 Mai 2020. Limitele vor
funcționa similar pentru toți utilizatorii secundari, fiind
setate unic la nivelul contului de card.

Activarea noului Card de Debit First Bank se va
face începând cu data 01 Mai 2020.

SERVICIUL DE ALERTE PRIN SMS
Începând cu data de 01 Mai 2020, veți beneficia de
Serviciul de Alerte prin SMS furnizat de First Bank.
Serviciul oferă informări privind următoarele tipuri de tranzacții:
ɬ

plăți inițiate prin transfer bancar în sistem intra
și interbancar și soldul disponibil în cont după
efectuarea tranzacțiilor
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ɬ

încasări operate pe contul dumneavoastră

ɬ

tranzacțiile reversate și soldul disponibil în cont

ɬ

tranzacțiile inițiate prin transfer bancar returnate și
soldul disponibil în cont

ɬ

soluționarea refuzurilor la plată pentru tranzacții
inițiate cu cardul

ɬ

scadența / reînnoirea depozitelor la termen

ɬ

fonduri insuficiente în contul curent pentru plata
instrumentelor de debit

ɬ

înființarea popririlor pe cont

Funcționalitățile privind cursul de schimb valutar (cotația
BNR) și soldul contului cu o anumită frecvență nu vor fi
preluate.
Dacă, până la data migrării, vă schimbați numărul de
telefon indicat pentru primirea notificărilor băncii, vă
rugăm să vă adresați unei sucursale Bank Leumi pentru
a vă actualiza datele sau unei sucursale First Bank după
data de 4 Mai 2020.

EXTRASUL DE CONT
First Bank vă oferă posibilitatea de a obține extrasul de
cont prin următoarele canale:
ɬ

prin aplicația de internet banking

ɬ

în sucursalele First Bank

Serviciul "Situațe cont" nu va mai fi disponibil după data
migrării.
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INTERNET BANKING
Serviciul de Internet&Mobile Banking furnizat de Bank
Leumi va fi disponibil pentru efectuarea operațiunilor până
la data de 30 Aprilie 2020.
Începând cu data de 01 Mai 2020, veți putea utiliza aplicația
de Internet Banking First Bank, în următoarele condiții:
1. Companii cu un singur utilizator în aplicația de Internet
Banking Leumi
Doar utilizatorii cu parolă activă la data de 30 Aprilie 2020
se vor putea înregistra în aplicația First Bank cu datele de
autentificare utilizate în sistemul Bank Leumi.
2. Companii cu mai mulți utilizatori în aplicația de Internet
Banking Leumi
Doar utilizatorii cu parolă activă la data de 30 Aprilie
2020 se vor putea înregistra în aplicația First Bank cu
datele de autentificare utilizate în sistemul Bank Leumi
ulterior semnării noii documentații contractuale aferente
serviciului de Internet Banking First Bank. Companiile care
au utilizatori multipli sunt rugate să se adreseze sucursalei
First Bank comunicată în notificare în vederea semnării
contractului de Internet Banking First Bank, în perioada
01 Aprilie 2020 – 24 Aprilie 2020.
3. Utilizatori comuni pentru mai multe companii
Utilizatorii care în aplicația Internet Banking Leumi aveau un
singur set de date de autentificare pentru mai multe entități
juridice și au datele de contact completate și actualizate
(adresă email și număr mobil) în aplicația Internet Banking
Leumi, vor primi date de autentificare noi prin email și SMS
ulterior semnării noii documentații contractuale aferente
serviciului de Internet Banking First Bank.
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PRODUSE DE CREDITARE ȘI OPERAȚIUNI DE
FINANȚARE A COMERȚULUI (scrisori de garanție
bancară, acreditive, incasso)
În temeiul fuziunii, noul creditor aferent relației de
creditare va fi First Bank, acesta preluând toate drepturile
și obligațiile asumate de către Bank Leumi prin contractele
sau documentele aferente produselor de creditare.
Prin urmare, drepturile și obligațiile părților se vor
menține în conformitate cu prevederile contractelor sau
documentelor aferente produselor de creditare.
Astfel, toate sumele datorate de societatea
dumneavoastră, în temeiul contractelor de credit sau
angajamentelor asumate, vor fi rambursate către First
Bank, în timp ce garanțiile aferente creditelor contractate
sau angajamentelor asumate la Bank Leumi vor fi transferate
în favoarea First Bank, cu păstrarea rangului de prioritate.
Formalitățile de publicitate și opozabilitatea faţă de
terţi a garanțiilor aferente creditelor sau angajamentelor
transferate către First Bank (de exemplu ipotecă pe
disponibilitățile din contul curent, cesiuni de creanță,
depozite de cash colateral sau ipoteci imobiliare şi
mobiliare) vor fi efectuate de către First Bank fără să
implice vreun cost pentru societatea dumneavoastră.
Pentru scrisorile de garanție emise de FGCR și FNGCIMM,
First Bank va întreprinde toate demersurile necesare
referitoare la schimbarea creditorului.
La expirarea polițelor de asigurare asupra imobilelor aduse
în garanție, în noile polițe de asigurare, First Bank va
figura ca beneficiar al despăgubirilor în caz de producere
a evenimentului asigurat sau polițele de asigurare vor fi
ipotecate în favoarea First Bank.
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Situația curentă a creditului societății dumneavoastră
poate fi consultată la unitatea First Bank alocată în
notificare, începând cu data de 04 Mai 2020.
Toate angajamentele emise de Bank Leumi sub forma
scrisorilor de garanție bancară și a acreditivelor de import,
precum și sub forma confirmării acreditivelor de export
vor fi preluate, în calitate de garant, bancă emitentă
sau bancă confirmatoare, de către First Bank, în aceași
termeni și condiții în care au fost emise.
Condițiile de preț și funcționalitate agreate cu Bank Leumi
pentru produsele de creditare sau angajamentele asumate
se vor menține și în First Bank.
În cazul în care sunteți beneficiarul unei scrisori de
garanție primită prin intermediul Bank Leumi, veți
putea utiliza în continuare serviciile First Bank pentru
transmiterea unei eventuale corespondențe (anulare,
executare) către banca emitentă sau ordonator.
First Bank va prelua obligațiile Bank Leumi de bancă
colectoare pentru toate operațiunile de incasso
documentar de import. Instrucțiunile scrise de plată a
acestor instrumente se vor depune, după data migrării, la
sediul sucursalei la care veți fi alocat.
În cazul în care veți avea, la data migrării, un incasso
documentar de export remis la încasare de către Bank
Leumi, suma remisă va fi virată de către First Bank în
contul dumneavoastră migrat de la Bank Leumi.
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INSTRUMENTE DE DEBIT
După data de 27 Aprilie 2020, cecurile și biletele la ordin
primite spre decontare care au completat vechiul sau
fostul IBAN Bank Leumi vor fi decontate prin circuitul de
compensare pe hârtie, caz în care termenul de decontare
va fi de 8 zile lucrătoare.
Începând cu 01 Mai 2020, este necesar să folosiți documentele
în formatul First Bank, ce pot fi ridicate de la orice sucursală.

PLATA DREPTURILOR SALARIALE
Începând cu data de 01 Mai 2020, viramentele efectuate
în baza Convenției de plăți salariale cu Bank Leumi se vor
procesa în baza noilor convenții încheiate cu First Bank.
Recomandăm:
ɬ

utilizarea modelului de fișier pus la dispoziție de
echipa First Bank

ɬ

utilizarea pentru fiecare beneficiar a noului cont IBAN
First Bank deschis în corespondența contului Bank Leumi

SERVICII DE ACCEPTARE LA PLATĂ
Începând cu data de 01 Mai2020, serviciul de acceptare la
plată cu cardul va fi pus la dispoziție de către First Bank.

First Bank va asigura în timp util înlocuirea
dispozitivelor POS.
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CONTACT
În cazul în care aveți întrebări vis-a-vis de informațiile
menționate în acest ghid, ele pot fi adresate după 1 Mai,
către First Bank, la:
ɬ

număr centrală Call Center: +4021.308.77.00

ɬ

adresa de e-mail: leumi@firstbank.ro

ɬ

sucursalele First Bank, în special unitatea
nominalizată în notificarea primită
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ECHIPA
FIRST BANK
VĂ UREAZĂ
BUN VENIT!

