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COD CLIENT 

□□□□□□□□□□ 
(se completeaza de catre Banca) 

 

 
CERERE DE DESCHIDERE CONT – PERSOANE FIZICE 

Pentru cont de plati cu servicii de baza pentru clienti vulnerabili si/sau nevulnerabili 
 

   Capitolul I - INFORMATII PRIVIND CLIENTUL 

Nume: _   

CNP:      

Act de identitate: seria ...... nr ...................... 

Eliberat de ...................... Cetatenie .............. 

Tel. fix: Tel. mobil:                 

e-mail:     

Adresa de domiciliu: 

 
 

 
 

Adresa de corespodenta (daca este diferita) 

Str.: ........................ 

Nr: ..... Bl: ...... ap. ........ Localitate .......................... 

Judet ........................ Cod postal .............................. 

Total venituri lunare nete ............................... lei 

Sursa veniturilor lunare □salariu / pensie □ inchiriere bunuri □ altele: ........... 

Persoane in intretinere □ 0 □ 1 □ 2 sau mai multe 

Stare locativa □chirie □ proprietate personala □ alte cazuri 

Profesie   

Ocupatie   
 

Solicit deschiderea de cont de plati cu servicii de baza pentru clienti □ vulnerabili □ nevulnerabili la Porsche 

Bank Romania S.A. in valuta □ RON  □ EUR. 

Clientii beneficiaza gratuit de serviciul „Extras Electronic“ (consultare situatie conturi, credite si comisioane in 

ultimele 12 luni in timp real). Inrolarea se face la deschiderea contului pe baza adresei de e-mail (ce devine 

Username) si nr. de telefon mobil (prin care se primesc parolele de inrolare). Pentru a activa serviciul, Porsche 

Bank Romania S.A. va folosi urmatoarele informatii: 

Telefon mobil:  e-mail:    
 

Alternativ, doar in cazul in care doriti alte credentiale, completati spatiile de mai jos: 

Telefon mobil: ............................ e-mail: ................................................. 
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Alte tipuri de extrase de cont / situatii de comisioane se elibereaza in conformitate cu Conditiile Generale de 

Afaceri. 

 
Semnaturi autorizate – specimene de semnaturi 

Imputernicesc persoana(-ele) mentionata(-e), cu drepturi depline asupra contului curent: 

 

Data Nume, prenume: ................................................. Semnatura Calitate 

 
 

............. CNP: ...................................................................  

Act de identitate: Seria…nr ....................... eliberat de  

................... 

la data ........................... , care expira la data: 
Titular 

.................................  

 

Data Nume, prenume: ................................................. Semnatura Calitate 

 
 

............. CNP: ...................................................................  

Act de identitate: Seria…nr ....................... eliberat de  

................... 

la data ........................... , care expira la data: 
Imputernicit 

.................................  

 

Data Nume, prenume: ................................................. Semnatura Calitate 

 
 

............. CNP: ...................................................................  

Act de identitate: Seria…nr ....................... eliberat de  

................... 

la data ........................... , care expira la data: 
Imputernicit 

.................................  
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Garantarea depozitelor 

Declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile legale in ceea ce priveste Fondul de garantare a 

depozitelor in sistemul bancar, ca depozitele deschise / achizitionate la Porsche Bank Romania S.A.: 

□ Sunt garantate 

□ Nu sunt garantate - potrivit pct. 
*) 

……din Lista depozitelor negarantate. 

*) 
Se va completa punctul corespunzator din Lista depozitelor negarantate.1 

Totodata ma oblig ca, in situatia in care intervin modificari privind incadrarea in categoria declarata mai sus, 

sa depun Declaratie rectificativa in termen de 30 de zile de la data modificarii. 
 

Declar ca:  Sunt /  Nu sunt implicat in nici un litigiu cu terte persoane. (in cazul in care exista litigii, 

declar pe proprie raspundere in documentul anexat, natura litigiului si calitatea in acest litigiu-parat/ 

inculpat, reclamant, intervenient/chemat in garantie / tert poprit, altele). 

 

Declar ca renunt la perioada de 15 zile si accept sa devin parte la prezentele Conditii General Bancare 

odata cu data semnarii acestora Da /   Nu. 

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca: 

Nu am calitate de persoana expusa politic (daca alegeti acest punct, nu mai completati punct B) 

Am calitate de persoana expusa politic: 

 Exercit functii publice importante 
 Sunt membru direct al familiei unei persoane expuse politic 

 

 Sunt asociat apropiat al unei persoane expuse politic 

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca utilizand produsele si serviciile Porsche Bank 

Romania S.A.: 

actionez in nume propriu si/sau in propriul beneficiu si ca sunt beneficiar real al produselor  

oferite de banca (daca alegeti acest punct, nu mai completati punct B) 
3 

actionez in numele si/sau in beneficil persoanelor fizice de mai jos (“Beneficiarii reali”) 

si/sau conform imputernicirii acordate de acestia: 

Nume si prenume Cetatenia CNP Domiciliul Profesie Ocupatie 

      

      

Declar ca:  Sunt/  Nu sunt in relatii speciale cu banca.4 

Declar ca:  Sunt/  Nu sunt membru al unui grup5. 
 

1 Pentru detalii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. “Lista depozitelor negarantate” si “Garantarea 

depozitelor”. 
2 Pentru detalii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. “Definirea persoanelor expuse politic” 
3 Pentru detalii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. “Beneficiar real, membru al unui 

grup si relatii speciale cu banca” 
4 Pentru detalii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. “Persoana aflata in relatii speciale cu 

banca” 
5 Pentru detalii va rugam a se consulta Ghidul de completare a declaratiilor si imputernicirilor, Cap. “Grup de persoane fizice/juridice” 

 

Capitolul III - MENTIUNI / DECLARATII / IMPUTERNICIRI ALE CLIENTULUI 
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Declaratii referitoare la contul de plati cu servicii de baza si la vulnerabilitate 

 

 Declar ca nu detin niciun cont de plati si niciun cont de plati cu servicii de baza la nicio alta institutie 

de credit de pe teritoriul Romaniei. Declar ca sunt de acord ca Porsche Bank Romania SA sa verifice aceasta 

afirmatie iar in cazul in care se dovedeste a fi neadevarata sa imi poata refuza deschiderea contului solicitat 

sau ulterior sa pierd beneficiile specifice acestuia, prin actiunea unilaterala a Bancii 
 

Declar ca sunt client vulnerabil (veniturile mele brute din ultimile 6 luni sunt sub 60% din veniturile 

medii brute prognozate de Comisia Nationala de Prognoza, prognoza de toamna, previzionate pentru 

anul urmator) asa cum este notiunea definita in Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor 

aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. 

Am inteles faptul ca Porsche Bank Romania SA isi rezerva dreptul de a verifica la fiecare 6 luni incadrarea 

mea in categoria clientilor vulnerabili si ma angajez, sub rezerva pierderii drepturile acordate de apartenenta 

la aceasta categorie de clienti, sa prezint documentele solicitate (Anexa 2) de Banca la fiecare reanalizare a 

situatiei mele financiare. Inteleg ca voi pierde benecifiile acordate de acest statut (de client vulerabil) in 

momentul in care Porsche Bank Romania SA constata ca nu ma mai incadrez in criteriile definite de Legea 

258/2018. 

 

Anexez prezentei cereri o copie a documentului de identitate, solicitat de Banca in scopul dovedirii identitatii 

mele legale. Ma oblig sa furnizez orice document solicitat de Banca si sa notific in scris toate modificarile 

aferente documentelor depuse in Banca. 
 

Clientul ia la cunostinta faptul ca toate datele cu caracter personal, care sunt transmise de acesta impreuna cu 

Cererea de deschidere cont & cerere credit de mai sus si/sau care sunt puse la dispozitia Porsche Bank Romania 

S.A. (”Porsche Bank”), (”Date Personale”), vor fi prelucrate de catre Porsche Bank, in calitate de operator de 

date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), cu Legea de punere in aplicare a prevederilor GDPR 

si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal. 

1. Scopurile si temeiul juridic al prelucrarii 

Datele Personale ale Clientului sunt prelucrate de catre Porsche Bank in urmatoarele scopuri si avand la baza 

urmatoarele temeiuri juridice: 

- in scopul solutionarii cererii de deschidere de cont de plati cu servicii de baza prin incheierea 

contractului de cont de plati cu servicii de baza conform solicitarii Clientului. Temeiul juridic pentru aceste 

operatiuni de prelucrare este efectuarea de demersuri in vederea incheierii unui contract la care Clientul va fi 

parte (contractul de cont curent si / sau credit); 

- in vederea indeplinirii obligatiei sale legale de a verifica indeplinirea de catre Client a criteriilor 

legale de eligibilitate conform Legii 258/2017, Porsche Bank va folosi atat informatii obtinute direct de la Client 

prin declaratie pe proprie raspundere, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar 

fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate). O optiune in 

acest sens ar fi interogarea directa a informatiilor de natura fiscala in evidentele ANAF, in scopul asigurarii unui 
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mecanism adecvat care sa conduca la cresterea gradului de bancarizare a populatiei prin facilitarea accesului 

consumatorilor persoane fizice la un cont de plati cu servicii de baza, in baza consimtamantului Clientului acordat 

conform Anexa 2 - Acord de consultare si prelucrare a informatiilor in bazele de date ANAF in scopul deschiderii 

unui cont de plati cu servicii de baza in conditiile legii 258/2017. 

- in scopul derularii operatiunilor de cont curent, conform instructiunii clientului. Temeiul juridic pentru 

aceste operațiuni de prelucrare este consimtamantul Clientul acordat prin transmiterea instructiunii valid autorizate 

de catre acesta catre Banca in vederea executarii contractului la care clientul este parte (ex. depunere/ retragere de 

numerar, incasari si plati in lei si valuta, schimburi valutare, colectare numerar, decontare instrumente de plata); 

- pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Porsche Bank, in ceea ce priveste aplicarea masurilor de 

cunoastere a clientelei in vederea identificarii Clientului, precum si a calitatii Clientului de beneficiar real si/sau 

de persoana expusa politic, conform legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii 

terorismului; Porsche Bank efectueaza inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale ale Clientului, 

prin crearea unui profil de risc in acest sens. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de profiling este unul din 

elementele avute in considerare in fundamentarea deciziei de intrare in relatie contractuala cu Clientul si a stabilirii 

categoriei de masuri de cunoasterea clientelei aplicabile. Scorul profilarii nu este un criteriu exclusiv de respingere 

a solicitarii Clientului. 

In acest scop, Porsche Bank va folosi atat informatii obtinute direct de la Client, cat si informatii obtinute 

independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor 

informatii specializate – verificarea datelor clientului in aplicatia World Check, aplicatie on-line ce contine baze 

de date cu teroristi, persoane suspecte de finantare a terorismului, de spalare banilor, evaziune fiscala, persoane 

expuse politic si entitati cu risc ridicat, baze de date actualizate permanent ale ONU, OFAC, FATF si UE). Temeiul 

juridic al acestor operatiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Bank, in vederea indeplinirii obligatiilor 

legale de aplicare a masurilor de cunoastere a clientelei si prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii 

terorismului. 

- pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Porsche Bank in ceea ce priveste schimbul automat 

obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, cu scopul diminuarii fraudei si a evaziunii fiscale transfrontaliere, 

conform Codului de Procedura Fiscala (FATCA – The US Foreign Account Tax Compliance Act, CRS – 

Common Reporting Standard). Datele colectate in acest scop de catre Porsche Bank si transferate catre autoritatile 

fiscale romane competente, acestea din urma transferandu-le catre autoritatile fiscale competente din statele 

relevante, sunt obtinute direct de la Client prin formularul Declaratie de rezidenta fiscala pentru persoane fizice 

atasat prezentei cereri, sau Certificat al statusului beneficiarului real in scopul impozitarii la sursa și raportarii, 

atunci cand este aplicabil. 

- in vederea realizarii raportarilor catre institutiile si autoritatile statului, conform legislatiei speciale 

aplicabile, inclusiv pentru indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor (ex. ANAF, ANPC, 

BNR, ANSPDCP, etc.) si pentru administrarea popririlor si sechestrelor, conform Codului de Procedura Civila 

si Penala. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este indeplinirea obligatiilor legale ale Porsche 

Bank. 

- in scopuri de marketing, cum ar fi participarea la programele de loializare a clientilor activi, participarea 

la diverse concursuri si tombole, studiile de satisfactie, transmiterea de buletine informative (de tip newsletter), 

transmiterea prin posta de diverse materiale promotionale. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare 

este consimtamantul Clientului, in situatia in care acest consimtamant este acordat de catre Client conform Anexei 

1 – Consimtamant privind prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing. 

 

In anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor si libertatilor persoanelor, si doar in situatia in care 

Clientul nu s-a opus in mod expres unei prelucrari cu acest scop, Porsche Bank poate transmite comunicari 
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comerciale si in temeiul interesului sau legitim de a promova produse si servicii similare celor pe care Clientul 

le detine deja sau pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite de tertii imputerniciti ce actioneaza in relatia cu 

Clientul, in numele si pe seama Porsche Bank. 

 
2. Transferul Datelor Personale 

In cadrul operatiunilor de prelucrare efectuate in scopurile mentionate mai sus, Datele Personale ale Clientului vor 

fi transferate catre urmatoarele terte parti, dupa cum urmeaza: 

a) Catre companiile din Grup, din Romania si Austria, in cadrul activitatilor de raportare si audit intern 

ale Porsche Bank, in scopuri administrative, de consolidare a raportarilor contabile si monitorizare a riscurilor la 

nivel de Group. 

b) Catre celelalte entitati din Porsche Finance Group Romania, in vederea contactarii pentru scopuri 

de marketing similare, in baza consimtamantului Clientului, in situatia in care acest consimtamant este acordat de 

către Imprumutat conform Anexei nr. 1 – Consimtamantul privind prelucrarea Datelor Personale in scopuri de 

marketing. 

c) Catre entitatile din Porsche Finance Group Romania (Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania 

IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala 

Romania) in baza interesului legitim al acestora in partajarea unei baze de date comune de clienti, avand ca efect 

eficientizarea proceselor operationale si imbunatatirea experientei pentru clienti prin solutionarea mai rapida, unitara a 

solicitarilor). Fiecare entitate va accesa si prelucra datele respective doar in baza unei relatii contractuale directe cu 

Clientul si doar pentru scopurile proprii de prelucrare. 

d) Către Ministerul Finantelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), - in 
baza 

obligatiei legale a Porsche Bank de raportare zilnica, conform Codului de procedura fiscala . 

e) Catre autoritatile fiscale romane competente, acestea din urma transferandu-le catre autoritatile fiscale 

competente din statele relevante, in baza obligatiei legale conform Codului de Procedura Fiscala (FATCA – 

The US Foreign Account Tax Compliance Act, CRS – Common Reporting Standard). 

f) Către alte terțe părți – institutii si autoritati publice si private din Romania (ex. Banca Nationala 

a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Centrala Riscurilor de Credit, Biroul 

de Credit, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea 

Nationala pentru Protectia Consumatorului, etc.) si din strainatate (ex. Comisia Europeana, autoritati fiscale), in 

vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Porsche Bank 

g) Către autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești etc.), în vederea exercitării și apărării 

oricăror drepturi și interese legale ale Porsche Bank. 

h) Catre sisteme de compensare sau decontare (ex. Transfond S.A., sisteme de bănci corespondente, 

entităţi care să asigure transferul fondurilor în străinătate - SWIFT), si implicit catre Beneficiar si banca 

Beneficiarului, in vederea executarii instructiunilor de plata / transfer ale Clientului. 

Toate transferurile de date mentionate mai sus se realizeaza cu respectarea de catre Porsche Bank a principiilor 

legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor personale – Porsche 

Bank transmite catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor 

mentionate. 

In general, in cadrul activitatilor de prelucrare detaliate mai sus, Datele personale sunt transferate catre entitati din 

Uniunea Europeana. Totusi, in situatia in care activitatea de prelucrare necesita transferul datelor catre un tert sau 

organizatie internationala din afara UE, Porsche Bank aplica garantii adecvate conform cerintelor art. 44-49 din 

GDPR (ex. US Privacy Shield, pentru transferurile de date catre SUA in cadrul operatiunilor procesate prin SWIFT 

sau pentru raportarile catre autoritatile fiscale din SUA, potrivit FATCA, pentru rezidendentii acestui stat). 
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3. Durata de stocare a Datelor Personale 

Datele Personale ale Clientului sunt stocate doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea 

scopurilor mentionate mai sus sau daca exista o obligatie legala in acest sens. Pentru prelucrarile de Date 

Personale unde este necesar consimtamantul Clientului, Datele Personale vor fi prelucrate si pastrate pana la 

data retragerii consimtamantului de catre Client. 

In cazul in care Clientul renunta de buna-voie la cererea de deschidere cont, refuzand sa incheie contractul sau 

daca cererea de de deschidere cont va fi respinsa de catre Porsche Bank, Datele Personale ale Clientului vor fi 

sterse din bazele de date ale Porsche Bank dupa o perioada de 30 de zile de la data inregistrarii rezolutiei finale 

privind cererea de deschidere cont & cerere credit; pentru aceste cazuri, documentul Acordul privind 

interogarea si prelucrarea informatiilor in bazele de date ANAF se va arhiva pentru o perioada de minim 1 

(unu) an de la data semnarii. 

In cazul in care cererea de deschidere cont va fi acceptata de Porsche Bank si Clientul va incheia contractul de 

cont curent, atunci se vor aplica urmatoarele termene de retentie a Datelor Personale: 

i) pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si de pastrare conform legislatiei pentru 

prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, Porsche Bank si Porsche Broker au obligatia 

legala de a pastra Datele Personale pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la incetarea relatiilor contractuale cu 

Clientul. 

ii) Datele Personale ale Clientului, impreuna cu documentele justificative care stau la baza inregistrarilor 

in contabilitatea financiara se pastreaza in evidentele si arhiva Porsche Bank timp de 10 ani de la data inchiderii 

exercitiului financiar in care au fost intocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii 

Contabilitatii. 

iii) in cadrul apararii si exercitarii drepturilor si intereselor legale ale Porsche Bank, Datele Personale 

necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie. 

După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date 

ale Porsche Bank. 

4. Drepturile Clientului privind protectia Datelor Personale 

Clientul are dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a datelor Personale care il privesc. 

De asemenea, Clientul poate solicita acces la Datele Personale detinute si prelucrate de Porsche Bank si, de 

asemenea, rectificarea/completarea acestor date daca acestea sunt inexacte/incomplete. Clientul poate, de 

asemenea, sa se opuna prelucrarii Datelor Personale, sa isi retraga consimtamantul acordat, sa solicite 

stergerea Datelor Personale sau restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale, sau sa solicite exercitarea 

dreptului de portabilitate a Datelor Personale, in anumite conditii. Nu in ultimul rand, Clientul are dreptul 

de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri 

(orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale 

Clientului, cum ar fi comportamentul de plata, situatia financiara etc.), care produce efecte juridice care privesc 

Clientul sau care il afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 

Pentru mai multe informatii privind drepturile de mai sus, Clientul poate accesa oricand website-ul 

www.porschebank.ro, Sectiunea Protectia Datelor. 

Pentru a da curs solicitarilor de mai sus, Porsche Bank poate cere informatii suplimentare necesare pentru a 

confirma identitatea solicitantului cererii. In unele cazuri, conform prevederilor GDPR, Porsche Bank este 

indreptatita sa refuze sa actioneze privind solicitarile de exercitare a drepturilor de mai sus. In toate cazurile 

insa, Porsche Bank va furniza un raspuns privind solicitarea Clientului de exercitare a drepturilor de mai sus, 

in termen de cel mult o luna de la primirea cererii. 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Clientul poate trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: 

http://www.porschebank.ro/


 

 

Internal 

protectiadatelor@porschebank.ro, sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, 

cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Bank, la 

receptie la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari sau (iv) prin 

intermediul aplicatiei de internet banking (IB), pentru utilizatorii acestei aplicatii. 

De asemenea, Clientul are dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, 

Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind informatiile cuprinse in prezenta Informare, Clientul se poate 

adresa Responsabilului cu Protectia Datelor numit de Porsche Bank, la adresa de e-mail: 

protectiadatelor@porschebank.ro. 
 

 

Informatii de baza referitoare la protectia depozitului 

Depozitele constituite la (a se insera denumirea 

institutiei de credit) sunt protejate de catre: 

 

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar 

 

 

Plafon de acoperire: 

Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent 

per institutie de credit. 

Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru 

depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in 

ultimele 24 de luni este 0. 

Daca aveti mai multe depozite plasate la aceeasi 

institutie de credit: 

Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt 
"agregate" si cuantumul total este supus plafonului de 
acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 

100.000 EUR
**

 

Daca aveti un cont comun cu alta 

persoana (alte persoane): 

Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in 

lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare 

deponent 
***

 

Perioada de punere la dispozitie a 

compensatiilor cuvenite in caz de 

indisponibilizare a depozitelor plasate la 

institutia de credit: 

7 zile lucratoare
****

 

 Moneda de plata a compensatiei: RON 

 

 

 Date de contact: 

Adresa: Str. Negru Voda nr.3, corp A3, etaj 2, Bucuresti, 

cod 030774, tel. 021.326.60.20 E-mail: 

comunicare@fgdb.ro 

 
Adresa: B-dul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, Voluntari, 

judetul Ilfov, Tel: 021.208.26.00, Fax. 021.208.26.05, e-mail 

office@porschebank.ro 

Detalii: 
www.fgdb.ro www.porschebank.ro 

 

Capitolul V – FORMULAR PENTRU INFORMATII OFERITE DEPONENTILOR 

mailto:protectiadatelor@porschebank.ro
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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mailto:comunicare@fgdb.ro
mailto:office@porschebank.ro
http://www.fgdb.ro/
http://www.porschebank.ro/


 

 

Internal 

Informatii suplimentare 

*Schema responsabila de protectia depozitului dumneavoastra - Depozitul dvs. este acoperit de o schema 

statutara de garantare a depozitelor. In caz de indisponibilizare a depozitelor, depozitele sunt acoperite in limita 

plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR. 
 

**Plafonul general de acoperire - In cazul in care un depozit este indisponibil deoarece o institutie de credit nu 

este in masura sa isi indeplineasca obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile, plata 

compensatiilor catre deponenti se face de catre schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensatie are un 

plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per institutie de credit. Acest lucru inseamna 

ca toate depozitele de la aceeasi institutie de credit sunt agregatepentru determinarea incadrarii in plafonul de 

acoperire. De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR si un cont curent 

in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR. 

Acest lucru inseamna ca toate depozitele la una sau mai multe entitati cu aceste marci sunt acoperita pana la 

un plafon maxim stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR. 

 

***Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune - In cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit 

la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR se aplica fiecarui deponent. 

Depozitele intr-un cont al carui beneficiari sunt doua sau mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei 

asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, sunt agregate si tratate ca si 

cand ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR. 

In anumite cazuri (depozitele care rezulta din tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie 

locative, depozitele rezultate din evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces 

al deponentului, depozitele rezultate din incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru 

daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept), depozitele sunt acoperite peste echivalentul in 

lei al sumei de 100.000 EUR. Informatii suplimentare sunt disponibile la adresa www.fgdb.ro. 

 

****Plata compensatiilor - Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a 

Depozitelor in Sistemul Bancar cu sediul in Bucuresti, strada Negru Voda nr. 3, corp A3, etaj 2, cod: 030774, 

tel. relatii cu publicul: 021 326 6020, e-mail: comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro. Aceasta va va pune la 

dispozitie compensatiile cuvenite (pana la echivalentul in Lei al sumei de 100.000 EUR) in termen de 7 zile 

lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. 

Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati schema degarantare 

a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate fi limitat. Informatii suplimentare 

sunt disponibile la www.fgdb.ro. 

 
Alte informatii importante 

Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul 

garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a 

creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivuluideponent. 

In scopul garantarii depozitelor peste plafonul de 100.000 EUR in conditiile prevazute de Legea 311/2015 privind 

schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a depozitelor bancare, deponentii persoane fizice au 

obligatia de a informa Banca completand formularul pus la dispozitie in orice unitate a Bancii si prezentand, daca 

este cazul, documentele justificative solicitate de aceasta, ori de cate ori urmeaza sa incaseze in cont sume 

provenind din: tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, evenimentul pensionarii, 

disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al deponentului, din incasarea unor indemnizatii de 

asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept. 
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Dispozitii finale 

 
De asemenea, urmatoarele ANEXE fac parte integranta din prezenta Cerere de deschidere cont: 

Anexa nr. 1 – Consimtamantul privind prelucrarea Datelor Personale 

Anexa nr. 2 - Acord de consultare si prelucrare a informatiilor in bazele de date ANAF in scopul 

deschiderii unui cont de plati cu servicii de baza in conditiile legii 258/2017 

 

 

Declar ca am luat cunostinta toate conditiile de deschidere a contului, inclusiv costurile aferente, am primit, 

am citit, am inteles, accept si ma oblig sa respect termenii si prevederile Conditiilor Generale Bancare 

si ale Listei de tarife si comisioane aplicabile persoanelor fizice practicate de Porsche Bank Romania S.A. 

si faptul ca toate declaratiile de mai sus le-am dat in cunostinta de cauza consultand Anexa Ghid de 

completare a declaratiilor si imputernicirilor (care cuprinde informatii privind: I. Lista depozitelor 

negarantate; II. Garantarea depozitelor; III. Definirea persoanelor expuse politic; IV. Beneficiar real, 

membru al unui grup si relatii speciale cu banca; V. Persoana aflata in relatii speciale cu banca; VI. Grup 

de persoane fizice/juridice) care mi-a fost pusa la dispozitie cat si faptul ca am inteles principiile de 

functionare ale Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, drept pentru care semnez toate 

exemplarele. 

 

 
Nume Titular cont si/sau 

Solicitant Credit:     

(semnatura) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completeaza de catre Banca 

Data inscrierii in sistem:……………….......................... Cod ofiter:………………………… 
Grup(*):………………… (*)Cod Grup……………Nume ofiter cont ......................................... (*) daca 
persoana fizica face parte dintr-un grup, se va specifica numele prin care se identifica grupul. 

 
Confirm prin prezenta ca am verificat datele inscrise in declaratia deponentului privind incadrarea 

depozitelor cat si existente declaratiilor aferente cererii de deschidere a acestui tip de cont. 
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Prelucrarea datelor de contact ale Clientului - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei din dreptul 
unei anumite activitati de marketing, Clientul isi da consimtamantul expres astfel incat datele sale de contact 
(nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa domiciliu/ corespondenta, data nasterii) sa fie prelucrate de catre 
Porsche Bank Romania S.A. in cadrul urmatoarelor activitati de marketing: 

Clientul doreste (va rugam sa bifati optiunile dorite in lista de mai jos) 

 comunicarea prin e-mail a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare 

 comunicarea prin posta a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare 

 comunicarea prin telefon a ofertelor promotionale de produse si servicii, in cadrul programelor de loializare 

 sa participe la diverse concursuri si tombole 

 sa participe la studii de satisfactie privind serviciile contractate 

 sa primeasca pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) 

 sa primeasca prin posta diverse materiale promotionale 

 Clientul NU doreste sa fie contactat pentru nici una dintre activitatile de marketing de mai sus 

 

Transferul datelor de contact ale Clientului - prin semnarea prezentei declaratii si bifarea casutei de mai jos, 

Clientul isi da consimtamantul expres pentru transferul datelor sale de contact (nume, prenume, telefon, adresa e-

mail, adresa de domiciliu/corespondenta, data nasterii) catre celelalte companii din Porsche Finance Group 

Romania (Porsche Leasing Romania IFN S.A., Porsche Mobility S.R.L., Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche 

Versicherungs A.G. Salzburg, Sucursala Romania) pentru a fi prelucrare in scopurile de mai jos: 

 Clientul doreste ca datele sale sa fie transferate pentru scopuri de marketing similare cu cele de mai sus 

 Clientul NU doreste ca datele sale sa fie transferate pentru scopuri de marketing similare cu cele de mai sus 
 

Unele dintre activitatile de marketing pot fi efectuate prin intermediul unor furnizori de servicii de marketing, 

care actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale Porsche Finance Group Romania si strict in baza 

instructiunilor documentate primite in acest sens. Lista cu furnizorii Porsche Bank este disponibila pe website-ul 

www.porschebank.ro, in cadrul sectiunii Protectia datelor. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin 

modificari. 

Clientul isi poate retrage consimtamantul oricand pentru una sau toate operatiunile de prelucrare de mai sus, fara 

a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa transmisa (i) prin e-mail la adresa protectiadatelor@porschebank.ro 

sau (ii) prin posta/curier la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) 

direct prin depunere la sediul Porsche Leasing, la receptie la adresa Bld. Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod 

postal 077190, Voluntari. 

Retragerea consimtamantului intra in vigoare pentru prelucrari viitoare de date si nu aduce atingere celorlaltor obligatii 

contractuale. 

Client: _ Data _ 

(nume, semnatura) 

 
 

 

 

Anexa nr. 1 - Consimtamantul privind prelucrarea Datelor Personale in scopuri de marketing 
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Subsemnatul/a    , cu 

 domiciliul/sediul     _in  , identificat/a cu BI/CI/Pasaport seria          

nr  emis de la data de CIF/NIF(CNP, CUI pentru 

persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente)   , 

 
declar in mod in mod expres urmatoarele: 

 

1. Am fost informat ca institutia de credit Porsche Bank Romania SA doreste sa consulte pe o durata de maxim 

5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului acord si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu 

caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei in evidentele 

Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in scopul asigurarii unui 

mecanism adecvat care să conducă la creșterea gradului de bancarizare a populației, prin facilitarea accesului 

consumatorilor persoane fizice la un cont de plăți cu servicii de bază în condițiile Legii nr. 258/2017: 

□ date de identificare a persoanei fizice: numele si prenumele, adresa de domiciliu/resedinta, codul numeric 

personal/cod unic de identificare, serie si numar act de identitate, cod tara si serie/numar pasaport in cazul 

persoanelor nerezidente, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin; 

□ informatii privind natura, sursa și cuantumul veniturilor realizate din orice fel de activitati (salariale, 

autorizate/independente, pensii, asigurari sociale, inchirieri, etc) pentru perioada aferenta ultimului an fiscal 

incheiat, inclusiv informatiile aferente perioadei cuprinse intre ultimul an fiscal incheiat si data solicitarii acestora; 

□ informații privind existența pe numele subsemnatului/subsemnatei a unui cont de plăți deschis la alta instituție 

de credit din Romania. 

 

Am luat la cunostinta faptul ca in cazul in care refuz sa permit institutiei de credit sa consulte informatiile, inclusiv 

datele mele cu caracter personal indicate mai sus, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei in evidentele 

ANAF, procedurile pentru deschiderea unui cont de plati cu servicii de baza vor presupune dovezi suplimentare 

de eligibilitate din partea mea. 

Am luat la cunostinta faptul ca am dreptul de a-mi retrage acordul in orice moment, situatie in care, odata ce a 

primit notificarea, instituția de credit nu va mai procesa datele mele cu caracter personal in scopul sau scopurile 

de mai sus, cu exceptia cazului in care există un alt temei legitim in acest sens. Inteleg ca legalitatea prelucrarii 

efectuate pe baza acordului inainte de retragerea acestuia nu va fi afectata. 

Pentru exercitarea dreptului de retragere a acordului, inteleg ca voi adresa o notificare catre Porsche Bank 

Romania S.A. cu sediul in Bdul Pipera nr 2, cladirea Porsche Bank, Voluntari, judetul Ilfov intocmita in 

forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona ca-mi retrag consimtamantul exprimat prin Acordul din 

data de [..................], avand numarul de inregistrare [ .............. ] 

 

In aceste conditii, declar ca: 

□ Sunt de acord ca institutia de credit [...................................] sa consulte si sa prelucreze informatiile 

din bazele de date ale ANAF 

□ Nu sunt de acord ca institutia de credit [ ................................... ] sa consulte si sa prelucreze informatiile 

din 

bazele de date ale ANAF 

 
Data    

Semnatura   

 
Anexa nr. 2 - ACORD de interogare si prelucrare a informatiilor in bazele de date ANAF  in 

scopul Deschiderii unui cont de plati cu servicii de baza in conditiile Legii 258/2017 
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2. Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 

Directivei 95/46/CE, denumit si Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD), in conditiile si 

limitele prevazute de legislatia in materie, respectiv.(i) dreptul la informare şi acces la datele cu caracter 

personal, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"); (iv) dreptul 

la restrictionarea prelucrarii; (v) dreptul la portabilitatea datelor (vi) dreptul de opozitie; (vii) dreptul de 

a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau 

justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, care mi-a fost incalcat. 

 

3. O informare detaliata asupra temeiurilor legale, scopurilor prelucrarii datelor cu caracter de personal de mai 

sus si modului de exercitare a drepturilor dumneavoastra se regaseste la adresa www.porschebank.ro sau poate 

fi consultata la orice ghiseu al Bancii. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a 

adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor 

mele cu caracter personal, puteti folosi si urmatoarele detalii de contact: protectiadatelor@porschebak.ro. 

 

 
Data    

 

 

Semnatura client 

 

 

http://www.porschebank.ro/
mailto:protectiadatelor@porschebak.ro

