SERVICIUL DE SCHIMBARE A CONTURILOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor
aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu
servicii de baza, toate bancile din Romania ofera serviciul de transfer al conturilor curente de
la un prestator de servicii de plata (Banca) la altul, pe baza cererii exprese, in scris a
clientului.
Acest serviciu se aplica tuturor conturilor (curente standard sau de plata cu servicii de baza),
transferul realizandu-se doar intre conturi detinute in aceeasi moneda.
Procesul privind schimbarea conturilor de plati se initiaza de catre client prin completarea
unui formular de autorizare care se depune la Banca unde se doreste transferul (Banca
destinatara).
Banca destinatara va transmite Cererea de Autorizare completata de Client catre Banca de la
care urmeaza sa se faca transferul (Banca anterioara).
Vista Bank (Romania) S.A. ofera serviciul de schimbare a conturilor in mod gratuit.
Procesul de schimbare a conturilor
1. Clientul isi deschide un cont curent/ de plati la Banca Destinatara in valuta contului pe
care doreste sa il transfere (contul IBAN nu se poate transfera);
2. Dupa deschiderea contului de plati, Banca va pune la dispozitia clientului un document
cu detaliile contului deschis. Detaliile noului cont de plati deschis vor fi completate in
formularul „Autorizare privind schimbarea contului de plati („Autorizare”)”, in baza
caruia se va efectua transferul vechiului cont de plati si a serviciilor asociate.
3. Contul de plati anterior poate ramane activ sau poate fi inchis (cu exceptia cazurilor in
care nu poate fi inchis, conform celor de mai jos), in functie de optiunea bifata in
Autorizare.
4. Clientul completeaza detaliile contului de plati pe care solicita sa il transfere si detaliile
contului de plati nou deschis in formularul de autorizare si alege data executarii
transferului. Aceasta data este cea la care sunt executate instructiunile prezente in
formularul completat de client si nu este niciodata mai mica de 13 zile lucratoare de la
data primirii de catre Banca Destinatara a Autorizarii.
5. Banca noua, in termen de doua zile lucratoare de la primirea Autorizarii, transmite
Bancii vechi copia Autorizarii si solicita acesteia sa indeplineasca sarcinile prevazute in
Autorizare.
Inchiderea conturilor in urma procesului de transfer a conturilor
In cazul in care clientul doreste inchiderea contului transferat dupa incheierea procesului de
transfer, acest lucru va fi mentionat in Autorizare.
Banca anterioara nu va inchide contul clientului, chiar daca Clientul a solicitat acest lucru in
Autorizare, in situatiile in care:
a) Clientul are obligatii restante in legatura cu contul in cauza;
b) Contul este utilizat si pentru alte servicii contractate de catre Client;
c) Contul este poprit sau indisponibilizat, conform prevederilor legale, pentru indeplinirea
de catre Client a unor obligatii asumate fata de creditorul insusi sau fata de terti.
In cazul in care inchiderea contului de plati nu este posibila, Banca anterioara va informa
Clientul imediat.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa va adresati unui ofiter bancar din
cadrul sucursalei Vista Bank (Romania) S.A.

