
 

 

 
 
 
 
 

Termen Definiție 
  

Administrare cont Furnizorul de cont administrează contul deschis în numele 

 clientului 
  

Emiterea unui card de debit Furnizorul de servicii al contului emite un card de debit asociat 

 contului clientului. Fiecare plată inițiată prin utilizarea cardului 

 de debit este debitată imediat din contul clientului 
  

Emiterea unui card de credit Furnizorul de servicii al contului emite un card de plăți asociat 

 contului de plăți al clientului. Valoarea plăților efectuate cu 

 cardul în perioada agreată va fi debitată din contul clientului 

 total sau parțial la data precizată. Contractul de credit încheiat 

 între furnizorul de servicii al contului și client stabilește dacă 

 clientul va plăti dobândă la suma împrumutată. 

   
  

Retragere de numerar Clientul își retrage numerar din cont 
  

Depunere de numerar Clientul își depune numerar în cont 
  

Transfer de credit în SEPA Furnizorul de servicii de cont transferă fonduri din contul clientului către 

 un alt cont conform instrucțiunilor clientului. Aplicabil pentru plățile 

 în euro făcute către conturi deschise în țări care aparțin zonei SEPA. 

   
  

Transfer de credit non-SEPA Furnizorul de servicii de cont transferă fonduri din contul clientului către 

 un alt cont conform instrucțiunilor clientului. Aplicabil pentru plățile 

 care nu sunt făcute în euro făcute către conturi deschise în țări care 

 nu aparțin zonei SEPA. 
  

Debitare directă Clientul îi conferă unei alte persoane (primitorul) dreptul de a instrui 

 furnizorul de servicii de cont să transfere fonduri din contul clientului 

 către contul primitorului. Furnizorul de servicii de cont transferă banii 
 către primitor la data sau datele agreate între client și primitor. 

   Suma poate varia. 
  

Plată automată a Furnizorul de servicii de cont, în conformitate cu instrucțiunile primite în 

facturilor electronice avans de la client, plătește factura electronică a primitorului, transmisă 

 prin sistemul bancar online al plătitorului. 
  

Administrarea plăților Furnizorul de servicii de cont administrează plățile în EUR primite de la 

în EUR primite conturi deschise în țări care aparțin zonei SEPA. 
  

Administrarea plăților Furnizorul de servicii de cont administrează plățile care nu sunt în EUR, 
transfrontaliere primite de la conturi deschise în țări care nu aparțin zonei SEPA. 
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