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Cerere de furnizare a serviciilor de emitere monedă electronică și a serviciilor de plată  

(denumite în continuare “Servicii”) 

 
 

Seria:       Data înregistrării:      
 

Datele de identificare Client 

Nume:     Prenume:   Număr de telefon:   

Cetăƫenie:      Sex: 

Data naşterii:    Locul naşterii:    Stare civila: 

CNP:     Act de identitate:   Serie şi număr:      

Emis de:    Data emiterii:   Data expirării:        
Adresa de domiciliu:  

Adresa de corespondenƫă/alternativă:    ☐ Identica cu cea de domiciliu 

Adresa de e-mail:  

Numar de telefon alternativ: 

Persoană expusă  

 Deƫine funcƫie publică importantă 

 Membru al familiei deƫine funcƫie publică importantă 

 Asociat/ apropiat deƫine funcƫie publică importantă 
 

Informaƫii profesionale: 

Ocupaƫia:       Valoare venituri lunare:   

Sursa fondurilor:       Numele angajatorului: 
 

Clasa de tranzacƫionare:   

Notă: Pragurile de tranzacƫionare corespunzătoare claselor de tranzacƫionare sunt prevăzute în Condiƫiile Generale de 
furnizare a serviciilor de monedă electronică și a serviciilor de plată. 

 
Comisioane aplicabile Serviciilor: 

Funcƫionalităƫi 
Comision (Lei) 

Valoare tranzacƫie (Lei) Comision (Lei) 

Răscumpărare monedă electronică prin retragere 
numerar în magazinele Distribuitorilor Orange Money 

1 – 500 5 

501 – 1000 15 

> 1000 25 

Transferuri către alte conturi de monedă electronică deschise la Orange Money gratuit 

Transferuri interbancare in Lei (plăţi și încasări, valoare maximă  49.999,99 
Lei) 

gratuit 

Plata facturi in aplicaƫia Orange Money gratuit 

Activare cont gratuit 

Administrare cont gratuit 

Notificări prin SMS gratuit 

Alimentare cont cu card bancar gratuit 

Informaƫii balanƫă cont gratuit 

Comisioanele se percep în momentul executării operaƫiunii, prin debitarea contravalorii acestora din contul de 
monedă electronică. În cazul unui sold insuficient pentru acoperirea comisionului, Orange Money nu va executa 
operaƫiunea solicitată. 

Preƫul de achiziƫie al monedei electronice este de: 1 (un) leu pentru o unitate de monedă electronică. Preƫul de achiziƫie se 
plăteşte în modalităƫile menƫionate în Condiƫiile Generale de furnizare a serviciilor de monedă electronică și a serviciilor de plată. 

 
  Codul IBAN atașat contului de monedă electronică este:     
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Clientul declară următoarele: 

☐ DA   ☐ NU  Am înțeles că, pentru furnizarea Serviciilor Orange Money: (a) Orange Money va prelucra datele mele cu 

caracter personal având funcție de identificare, solicitate de legislația aplicabilă, inclusiv copia actului meu de identitate, 
(b) Orange Money va avea acces si va prelucra date cu caracter personal privind istoricul și statusul contului meu de 
client, furnizate de mine către Orange România S.A., în cadrul relației mele contractuale cu aceasta si, respectiv, Orange 
Money va transmite datele mele personale catre Orange Romania si/sau alte societati din grupul Orange Romania (c) 
datele mele cu caracter personal vor fi prelucrate prin mijloace automate in vederea luării unei decizii cu privire la 
eligibilitatea mea pentru produsele/serviciile Orange Money. Pentru mai multe detalii, vă încurajăm să citiți „Nota de 
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” (secțiunea finală din prezenta cerere), precum și Anexa nr. 1 – 
„Politica de confidentialitate” – Condițiile Generale de furnizare a serviciilor de emitere monedă electronică şi a serviciilor 
de plată Orange Money, atașate prezentei cereri. 

☐ DA  ☐ NU  Vreau să primesc oferte comerciale din partea Orange Money, adaptate nevoilor mele 

Sunt de acord ca Orange Money să prelucreze datele mele cu caracter personal colectate pentru a putea evalua 
eligibilitatea mea pentru produse sau servicii Orange Money și pentru a putea să îmi transmită / să mă contacteze pentru 
a-mi oferi cele mai bune oferte și servicii personalizate, în funcție de potențialele mele nevoi. 

☐ DA  ☐ NU Vreau să particip la studii de piață despre produsele și serviciile Orange Money 

Sunt de acord ca Orange Money să prelucreze datele mele cu caracter personal, colectate în mod direct sau de la terți, și 
să mă contacteze, pentru a realiza studii de piață dedicate îmbunătățirii și dezvoltării produselor și serviciilor Orange 
Money. 

☐ DA   ☐ NU   Sunt de acord ca Orange Money să utilizeze sau să pună la dispoziția partenerilor și colaboratorilor săi 

datele mele cu caracter personal in vederea transmiterii unor oferte comerciale adaptate nevoilor mele, privind 
produse/servicii construite împreună cu aceștia sau proprii partenerilor/colaboratorilor. 

☐ Este beneficiarul real al operaƫiunilor/tranzacƫiilor derulate/ şi/sau care vor fi derulate prin contul său. În cazul în care 

prin contul său se vor derula tranzacƫii/operaƫiuni în numele ori în interesul unei alte persoane decât Clientul, acesta se 
obligă să aducă de îndată la cunoştinƫa Orange Money IFN S.A. identitatea noului beneficiar real. 

☐ Orange Money i-a pus la dispoziƫie toate informaƫiile necesare pentru a-şi exprima consimƫământul neviciat, expres, 

liber şi specific cu privire la contractarea Serviciilor, condiƫiile deschiderii contului de monedă electronică, caracteristicile 
Serviciilor  şi costurile asociate acestora, precum şi Contractul privind furnizarea serviciilor de emitere monedă electronică 
și a serviciilor de plată (denumit în continuare “Contract”), format din Condiƫiile Generale de furnizare a serviciilor de 
monedă electronică, versiunea iulie 2018 (inclusiv Anexa 1 Politica de confidenƫialitate), şi prezenta Cerere, 
informaƫii/documente pe care Clientul declară că le-a studiat, înƫeles şi acceptat fără rezerve. Informaƫiile/documentele 
menƫionate i-au fost puse la dispoziƫie Clientului: 

☐ pe suport hârtie; 

☐ prin e-mail, la adresa de e-mail menƫionată în prezenta Cerere.  

 
Clientul declară că: 

☐ a fost informat că are dreptul să primească aceste informaƫii şi documente cu cel puƫin 15 zile înainte de semnarea 

contractului, dar doreşte reducerea acestui termen şi încheierea contractului astăzi, la data prezentei  Cereri. 

☐a primit şi studiat informaƫiile şi documentele sus-menƫionate cu cel puƫin 15 zile înainte de data semnării acestora. 

 

Client,       Orange Money IFN S.A.  
  Nume şi  prenume în clar     Prin Distribuitor 

 

Semnătura       Nume şi prenume reprezentant Distribuitor 

 

Data        Cod identificare Distribuitor 

 

        Semnătura 

 

        Data 
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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Respectăm legea când prelucrăm date cu caracter personal:  
Orange Money prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent. 
Pentru orice solicitări sau informații suplimentare cu privire la modalitatea în care Orange Money prelucrează date cu 
caracter personal, precum și pentru a vă putea exercita drepturile privind protecția datelor, puteți contacta Responsabilul cu 
protecția datelor Orange Money, prin următoarele modalități de contact: (a) adresa de e-mail: 
dpo.orangemoney@orange.ro (b) poștă la adresa sediului Orange Money: Blvd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Europe House, 
etaj 3, camera E3.27 si E3.01, sector 1, București, România; (c) telefon: 0744.444.170. 
 
Ce fel de date prelucrăm: Pentru prelucrarea Cererii și furnizarea Serviciilor, Orange Money vă prelucrează datele 
dumneavoastră cu caracter personal, și anume:  

 date de identificare 

 date de contact 

 date privind ocupația/profesia 

 date financiare 
 

 date privind tranzacțiile 

 date privind istoricul de client Orange România si statusul contului 
(activ / inactiv) 

 alte date necesare pentru încheierea, derularea serviciilor Orange 
Money. 

De unde colectăm date: Aceste date sunt colectate: (a) fie direct de la dumneavoastră, (b) de la Orange Romania și de alți 
parteneri sau din alte surse legitime, pentru scopurile menționate in prezenta Cerere. 
 
Prelucrăm datele dumneavoastră pentru că: 

 este necesar furnizării Serviciilor sau este impus de o obligație legală: (a) verificare eligibilitate pentru furnizarea 
Serviciilor sau pentru respectarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor si a finanțării actelor de 
terorism , (b) derularea și monitorizarea operațiunilor de achiziție, răscumpărare și/sau transfer monedă electronică, 
plată facturi către Furnizori

/
Comercianți Acceptanți, remitere de bani, plăƫi şi încasări interbancare in Lei; (d) 

contractarea oricăror altor produse/servicii și/sau realizarea oricăror altor operațiuni  puse la dispoziție de către Orange 
Money, (e) îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile unei instituții financiare nebancare, respectiv unei instituții emitente 
de monedă electronică, 

 există un interes legitim al Orange Money în a: (a) vă solicita opinia cu privire la produsele și serviciile Orange Money, 
(b) crea și menține conturile de client, (c) face verificări în scop anti-fraudă, (d) îmbunătăți produsele și serviciile 
Orange Money, 

 avem acordul dumneavoastră, atunci când vă transmitem comunicări în scop de marketing ale Orange Money sau ale 
partenerilor noștri comerciali. 

În îndeplinirea scopurilor de mai sus, realizăm operațiuni de prelucrare prin mijloace automate, care pot afecta semnificativ 
decizia pe care o vom lua în legătură cu eligibilitatea dumneavoastră pentru produsele/ serviciile furnizate de noi. 
 
Orange Money prelucrează doar date ale persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. 
  
Aveți oricând posibilitatea să vă exercitați drepturile:  

 de a fi informat cu privire la modalitatea de 
prelucrare a datelor cu caracter personal și de a 
obține acces la acestea 

 de a solicita rectificarea datelor, dacă este cazul  

 de a solicita restricționarea prelucrării sau de a vă 
opune prelucrării când aceasta are la bază 
interesul legitim 

 de a solicita ștergerea datelor 

 de a retrage oricând acordul dat pentru prelucrarea 
datelor pe bază de acord 

 de a nu fi supus exclusiv unei decizii automate 

 de a depune o reclamație la autoritatea de 
supraveghere competentă (în România, este 
competentă Autoritatea Națională de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). 
 

 
Destinatarii datelor: Comunicăm datele dumneavoastră către colaboratorii, partenerii noștri comerciali, și/sau către 
autorități competente, atunci când este necesar pentru prelucrarea prezentei cereri, furnizarea serviciilor noastre sau când 
există un alt temei legitim. În cazul în care vom transfera date în afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European, ne 
vom asigura că acesta respectă nivelul adecvat de protecție impus  de lege. 
 
Păstrarea datelor: Orange Money va păstra datele dumneavoastră cât este necesar pentru scopul declarat, cu 
respectarea prevederilor legale aplicabile, inclusiv (dar fără a se limita la) cele privind termenele de arhivare a 
documentelor utilizate în activitatea instituțiilor financiare nebancare și/sau instituțiilor emitentă de monedă electronică.  
 
Această secțiune este o sinteză a activității de prelucrare a datelor dvs. personale în cadrul Orange Money. Vă rugăm ca pentru orice 
detalii suplimentare să citiți integral Politica de confidențialitate care reprezintă și Anexa 1 la Condițiile Generale de furnizare a serviciilor 
de emitere monedă electronică şi a serviciilor de plată Orange Money (disponibilă spre consultare pe www.orangemoney.ro).  

 
 
 

 

mailto:dpo.orangemoney@orange.ro

