
 

 

Informatii utile despre Contul Curent cu servicii de baza si procedura de deschidere a unui cont curent cu 

servicii de baza. 

A. Ce este contul curent cu 
servicii de baza? 

Este un cont  in Lei pus la dispozitie de catre Banca care permite cel putin 
urmatoarele: 
 
- incasari de fonduri (prin transferuri bancare, depuneri, tranzactii de schimb 

valutar, transferuri din depozite si orice alte tipuri de tranzactii fara numerar); 
- retrageri de fonduri prin retrageri de numerar prin intermediul cardului de debit; 
- efectuari de operatiuni de plata printr-un card de debit, inclusiv online; 
- efectuari de operatiuni de  plata (transferuri) in punctele de vanzare dedicate 

serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati, Contact Center si 
prin intermediul Mobile Banking si Internet Banking puse la dispozitie de Banca. 

B. Cine poate solicita un cont 
curent cu servicii de baza? 

Persoane fizice rezidente in mod legal in Uniunea Europeana, care indelinesc 
conditiile de eligibilitate din perspectiva legii si a politicii Bancii privind cunoasterea 
clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.. 

C. Ce conditii trebuie sa 
indeplineasca solicitantul unui 
cont curent cu servicii de 
baza? 

Sa nu detina conturi curente/ conturi de plati deschise la institutii financiare din 
Romania sau sa detina conturi curente/ conturi de plati care sunt in curs de 
inchidere. Solicitantii care detin conturi curente/ conturi de plati deschise la alte 
institutii financiare din Romania, inclusiv la Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala 
Bucuresti si care nu sunt in curs de inchidere nu pot solicita deschiderea unui cont 
curent cu servicii de de baza. 

D. Obtinerea unui cont curent cu 
servicii de baza este 
conditionata de obtinerea de 
alte produse sau servicii ? 

Nu, deschiderea unui Cont Curent cu servicii de baza nu este conditionata de 
achizitionarea unor servicii suplimentare cu excepția cazului în care achiziționarea 
acestora din urma reprezinta o conditie care trebuie indeplinita de toti clientii 
institutiei de credit. 

E. Unde se poate solicita 
deschiderea unui Cont Curent 
cu servicii de baza? 

In Punctele de vanzare dedicate serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii 
selectati. Lista locatiilor in care poti solicita un cont curent cu servicii de baza este in 
sectiunea “Puncte dedicate serviciilor bancare” de pe www.telekombanking.ro. 

F. Ce documente sunt solicitate 
pentru deschiderea unui cont 
curent cu servicii de baza? 

Documentele necesare fiecarui Solicitant sunt prezentate in Tabelul nr. 1 de mai jos. 

G. Ce costuri sunt asociate unui 
Cont Curent cu servicii de 
baza?  

Comisioanele si dobanzile aferente unui Cont curent cu servicii de baza se regasesc 
in Listele de dobanzi si comisioane disponibile in Punctele de vanzare dedicate 
serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati precum si online in 
sectiunea “Documente utile” de pe www.telekombanking.ro  

H. Cat dureaza analiza solicitarii 
deschiderii unui cont curent 
cu servicii de baza? 

Aprobarea unei solicitari si deschiderea unui cont curent cu servicii de baza poate 
dura pana la 10 zile lucratoare. In cazul in care Banca nu aproba solicitarea de 
deschidere a unui cont curent cu servicii de baza, Banca informa consumatorul 
imediat, in scris si gratuit, in legatura cu refuzul si motivul specific al acestuia. Motivul 
va fi comunicat doar in cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere 
legal. 

http://www.telekombanking.ro/


 

I. Ce se poate face in cazul in 
care solicitarea de deschidere 
a unui cont curent cu servicii 
de baza a fost respinsa? 

In cazul in care Banca nu aproba solicitarea de deschidere a unui cont curent cu 
servicii de baza, Solicitantul: 

- poate adresa o reclamatie Bancii, in scris, pe adresa de email 
contact@telekombanking.ro  sau telefonic la 021 9253, tarif normal, 
apelabil din orice retea nationala cat si din strainatate (+4021 9253); 

- Poate contacta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului cu 
sediul in Bucuresti, Bvd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, la numarul 021 9551; 
www.anpc.gov.ro  

- Poate contacta Centrului de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul 
bancar din Str. Sevastopol 24, et 2, sector 1, Bucuresti, Romania, tel: 021 
9414; email: office@csalb.ro; www.csalb.ro  

J. Cand se poate solicita 
inchiderea unui Cont Curent 
cu servicii de baza de catre 
Titular? 

Oricand pe parcursul derularii contractului cu o notificare de 30 de zile sau imediat 
cu acordul partilor; 

K. Cand poate Banca sa solicite 
inchiderea unui cont cu 
servicii de baza? 

- Banca poate solicita inchiderea contului cu o notitificare prealabila de 2 luni in 
urmatoarele situatii: 

a) nu a fost efectuata nicio operatiune in contul curent de peste 24 de luni 
consecutive; 

b) Titularul nu mai este rezident legal in Uniunea Europeana; 
c) Titularul si-a deschis ulterior un al doilea cont de plati la o institutie financiara 

in Romania; 
- Banca poate inceta contractul imediat fara nicio alta formalitate in urmatoarele 

situatii:  
i. Contul curent cu servicii de baza a fost utilizat în mod deliberat în scopuri 

ilegale, inclusiv spalare de bani sau finantarea terorismului; 
ii. Titularul a furnizat informatii incorecte pentru a obtine contul curent cu 

servicii de baza, in cazul in care furnizarea informatiilor corecte nu ar fi 
permis obținerea unui astfel de cont 

- Pentru alte motive prevazute in legislatia aplicabile. Inchiderea conturilor si 
formalitatile aferente se vor executa in conditiile speciale prescrise in actele 
normative aplicabile. 

 

Tabelul nr. 1.  

Documente necesare pentru deschiderea unui Cont Curent cu servicii de baza 
1. Cetateni romani cu domiciliul 

in Romania 
 Carte de identitate; 

2. Cetateni romani cu domiciliul in 
UE 

 Pasaport romanesc pe care sa se mentioneze ca domiciliul este in alt stat; 

 Act din care sa reiasa adresa de domiciliu; 
3. Cetateni UE nerezidenti in 

Romania cu domiciliul intr-un 
stat din UE 

 Carte de identitate UE sau 

 Pasaport stat  UE + act din care sa reiasa adresa de domiciliu; 
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4. Cetateni straini rezidenti in 
Romania 

 Pasaport sau carte de identitate UE si  

 Unul din urmatoarele acte: 
- Carte de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE 

- Permis de sedere pe termen lung 
- Permis de sedere de scurta durata 

- Carte de rezidenta permanenta pentru membrii de familie ai cetatenilor UE 
- Carte de rezidenta permanenta pentru membrii de familie 

- Certificat de inregistrare (se emite doar cetetanilor UE care sunt angajati in Romania) 
5. Cetateni straini non-UE rezidenti 

intr-un stat din UE, altul decat 
Romania 

 Pasaport, si 
 Act care atesta rezidenta legala intr-o tara UE 

 


