
                                                                                                                                                                                            
Cerere de inregistrare in sistemul Orange Money 

Seria : …………………                    Data inregistrarii : zz.ll.aaaa 

 Datele de identificare Client: 
Nume : ______________________________________ Prenume : __________________________________________ 

 Numar de telefon :       Tara cetatenie :   
Rezident:                                                                          Nerezident:  

 Data nasterii:       CNP :  
 Act de identitate :        Serie si numar :  
 Data emiterii :       Data expirarii :     

Sex :    Masculin    Feminin  
Locul nasterii :  Tara ……….......................Localitate : ………………………………… 
Adresa de domiciliu : ………………………………………………………………………………………. 

 Adresa de corespondenta/alternativa : ……………………………..    Identica cu cea de domiciliu                     
Adresa e-mail : …………………………………………………………………………..    

  
 Persoana expusa politic :        NU            DA :               Detine functie publica importanta                   
                            Membru al familiei detine functie publica importanta                               
           Asociat/apropiat detine functie publica importanta 

 
  caracter personal, inlusiv a datelor avand functie de identificare precum 

CNP si numarul actului de identitate, in vederea furnizarii Serviciilor Orange (inclusiv prin constituirea de baze de date)si in 
conditiile mentionate la Capitolul 8 din Termenii si Conditiile Generale, precum si: 
 

In scop de marketing direct (numar de contact, e-mail)  In scopul efectuarii studiilor de piata (numar de contact, e-mail) 
 

In scopul receptionarii de extrase de cont și comunicari/notificari legate de prezentul Contract pe adresa de e-mail. 
 

isi da acordul in mod expres si fara echivoc pentru furnizarea de catre Orange Romania SA catre Orange Money IFN 
S.A. a datelor personale ale Clientului (nume, data nasterii, cetatenie, adresa, numar de telefon, e-mail) si a ultimei facturi emise 
aferenta contractului de abonament pentru servicii de comunicatii electronice incheiat de acesta. 
 

si ca valoarea acestor 
fonduri sa-i fie creditata ca moneda electronica in contul Orange Money  
Clasele de tranzactionare :           Orange Money Start (Clasa 1)             Orange Money Plus (Clasa 2) 

 
Orange Money Start : Limita pe tranzactie – 4.200 RON; Limita zilnica – 10.000 RON pentru depuneri si retrageri in numerar; 
31.000 RON pentru transferuri intre rezidenti si nerezidenti ; Limita anuala : Retrageri de numerar din cont – 4.200 RON; 
Operatiuni de plata din cont(transferuri si plati) – 10.500 RON/an  
Orange Money Plus : Limita pe tranzactie – 60.000 RON; Limita zilnica – 10.000 RON pentru depuneri si retrageri in numerar; 
31.000 RON pentru transferuri intre rezidenti si nerezidenti ; 
 

Clientul este de acord sa prezinte in original si Orange Money sa retina o copie dupa urmatoarele documente :  
 

 act de identitate  permis de conducere  factura de utilitati  document de proprietate  alt document  
 

 Clientul nu este de acord ca Orange Money sa retina o copie dupa documentul de identitate prezentat in original.(doar clasa 1) 
 
Nota : Clasele de tranzactionare prevad praguri de tranzactionare conform Termene si Conditii generale de utilizare a 
Serviciului Orange Money 
 
Informatii profesionale :     
Ocupatia: …………………………………………………………    Valoare venituri (camp optional) : ………… 
Sursa fondurilor : …………………………………   Act de identitate emis de : 
Numele angajatorului: …………………………………………    Numar de telefon alternativ :……………………………. 
Clientul declara pe propria raspundere urmatoarele : 
 

Este beneficiarul real al operatiunilor/tranzactiilor derulate si/sau care vor fi derulate prin contul sau. In cazul in care prin contul 
sau se vor derula tranzactii/operatiuni in numele ori in interesul unei alte persoane decat Clientul, acesta se obliga sa aduca de 
indata la cunostinta Orange Money IFN S.A. identitatea noului beneficiar real. 



                                                                                                                                                                                            
Este utilizatorul legal al numarului de telefon in baza caruia va utiliza Serviciile Orange Money. In cazul schimbarii titularului, 

Clientul se obliga sa obtina acordul titularului de drept al numarului de telefon pentru utilizarea acestuia in vederea furnizarii 
Serviciilor Orange Money. 
 

ispozitia Clientului toate informatiile necesare pentru a-si exprima consimtamantul neviciat, expres, 
liber si specific cu privire la incheierea si asumarea expresa a Contractului, format din Cerere de inregistrare si Termeni si Conditii 
Generale de utilizare a serviciului Orange Money (denumit in continuare si „TCG”), inclusiv toata documentatia contractuala, 
conditiile deschiderii contului de moneda, caracteristicile serviciilor Orange Money si costurile asociate acestora. 
 

A fost informat ca are dreptul sa primeasca termenele si conditiile de utilizarea a Serviciilor Orange Money precum si Lista 
comisioanelor cu cel putin 15 zile inainte de semnarea Contractului, dar doreste reducerea acestui termen si incheierea 
Contractului astazi, la data incheierii prezentei Cereri. 
 

A primit un exemplar al prezentei Cereri de inregistrare si a documentului intitulat Termeni si Conditii Generale de utilizare a 
Serviciului Orange Money.  
 

Este de acord sa primeasca prevederile Termenilor si Conditiilor Generale de utilizare a Serviciului Orange Moneype adresa de      
e-mail mentionata in prezenta Cerere. 

 
Pretul de achizitie al Monedei electronice este in valoare de 1 (un) RON pentru o unitate de Moneda electronica. Comisioanele se 

percep in momentul executarii operatiunii prin retragerea acestuia din contul de moneda electronica. In cazul unui sold insuficient 

pentru acoperirea comisionului, Orange Money nu va executa operatiunea solicitata. 

 

Lista comisioanelor Orange Money 

 

Comision zero pentru urmatoarele operatiuni : activare si administrare cont; alimentare cont in numerar; plata facturi utilitati; 
reincarcare PrePay; plata la comercianti; notificari prin SMS; transfer din card bancar si informatii sold cont.  
Pretul de achizitie al Monedei electronice este in valoare de 1 (un) RON pentru o unitate de Moneda electronica. Comisioanele se 
percep in momentul executarii operatiunii prin retragerea acestuia din contul de moneda electronica. In cazul unui sold insuficient 
pentru acoperirea comisionului, Orange Money nu va executa operatiunea solicitata. 

 
 

 
Clauze Contractuale de Baza 

 
1. Obiectul Contractului. In baza prezentului Contract Clientul beneficiaza de acces la servicii de plata oferite de Orange Money 

prin utilizarea monedei electronice emise de Societate in conditiile Contractului. 

 

2. Durata Contractului. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este incheiat pentru o perioada 

nedeterminata. 

 

3. Raspunderea Partilor 

 

A. Raspunderea Orange Money. Orange Money isi limiteaza raspunderea numai la prejudiciul direct cauzat Clientului prin 

neexecutarea sau intarzierea in executarea unei Instructiuni, transmise conform procedurii agreate cu Clientul, neexecutare sau 

intarzierea fiind cauzate cu intentie sau din culpa grava constatate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. In cazul 

Instructiunilor executate incorect/neautorizate, prin prejudiciu direct se intelege valoarea cu care Tranzactia a fost executata 

defectuos de catre Orange Money, respectiv valoarea debitata incorect din Contul sau Orange Money (in lipsa unei Instructiuni din 

partea Clientului sau neconform Instructiunii primite), iar despagubirea Clientului se va realiza prin creditarea Contului Orange 

Money cu valoarea debitata in mod incorect. 

 

Orange Money nu este responsabila pentru orice daune, directe sau indirecte, suferite de catre Client din motive neimputabile 

Orange Money, inclusiv survenite ca urmare a neindeplinirii obligatiilor Clientului de asigurare a secretului informatiilor de securitate 

(PIN si/sau Parola). In cazul introducerii de date incorecte de catre Client in Instructiunile transmise, Orange Money va putea 

refuza executarea respectivei Instructiuni, fara a fi obligata la aceasta si nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru neexecutarea 

 



                                                                                                                                                                                            
sau executarea  Tranzactiei sau pentru orice consecinte ale acesteia, Clientul fiind singurul raspunzator pentru datele introduse. In 

acelasi timp, Clientul Orange Money destinatar care primeste sume ca urmare a erorii altui Client este obligat sa notifice imediat 

Orange Money si sa nu utilizeze in niciun fel sumele astfel transferate. Orange Money nu se obliga si nici nu poate fi tinuta 

responsabila pentru situatia in care destinatarul nu este de acord sa returneze suma primita in mod eronat. Orange Money are 

dreptul sa nu execute o Instructiune daca are temeiuri rezonabile sa considere ca aceasta este frauduloasa sau cu potential 

fraudulos, fara a putea fi tinuta raspunzatoare in vreun fel pentru prejudiciile produse Clientului din aceasta cauza. In masura in 

care este permis de legislatia in vigoare, motivele refuzului vor fi comunicate Clientului.  

 

B. Raspunderea Clientului. In situatia in care Clientul nu este si titularul contractului de abonament pe care sunt furnizate servicii 

de comunicatii electronice, acesta declara pe propria raspundere ca a obtinut acordul titularului contractului de abonament pentru 

utilizarea numarului de telefon, inclusiv in scopul de a beneficia de Serviciile Orange Money. 

Clientul este responsabil in intregime pentru prejudiciul cauzat prin efectuarea unor Tranzactii frauduloase sau prin nerespectarea 

obligatiilor contractuale si legale aplicabile.  

In caz de deteriorare, pierdere, furt sau folosire neautorizata a telefonului sau a cartelei SIM precum si in cazul in care are 

suspiciuni ca Parola si/sau codul PIN a fost dezvaluit catre terti, Clientul este obligat sa informeze Orange Money in cel mai scurt 

timp, prin apelarea Serviciului Relatii Clienti la numarul cu apelare gratuita *111 in reteaua Orange Romania (sau la 0374490111), 

pentru a suspenda Contul sau Orange Money, astfel incat sa se previna utilizarea nelegitima a Serviciilor Orange Money pana la 

inlocuirea cartelei SIM.  

Clientul suporta toate pierderile pentru orice operatiuni neautorizate, daca aceste pierderi rezulta in urma fraudei sau a 

nerespectarii, intentionate sau din neglijenta grava a obligatiilor sale legale sau contractuale, inclusiv cele privind obligatia pastrarii 

confidentiale a Parolei si a codului PIN si obligatia anuntarii imediate a Orange Money despre pierderea, furtul sau folosirea fara 

drept a telefonului sau a cartelei SIM sau despre orice utilizare neautorizata a acestuia. In aceste situatii, limitele valorice 

mentionate mai jos nu se aplica.  

Clientul va suporta pierderile aferente oricaror Tranzactii neautorizate efectuate ca urmare a utilizarii telefonului/cartelei SIM 

pierdute, furate sau nepastrarii in siguranta a informatiilor de securitate (Codul PIN si Parola), pierderi care rezulta pana la 

momentul notificarii Orange Money despre intervenirea unui astfel de eveniment, in limita a 150 de euro sau echivalentul in lei. In 

situatia in care Clientul nu a actionat in mod fraudulos si nici nu si-a incalcat, cu intentie, obligatiile ce ii revin in temeiul prezentului 

Contract si al legislatiei aplicabile, Clientul va suporta pierderi in valoare de cel mult 50 de euro sau echivalentul in lei la data 

efectuarii Tranzactiei neautorizate. 

 

4. Suspendarea Contractului. Suspendarea furnizarii Serviciilor se face de catre Orange Money in conditiile art.9 din TCG in 

urmatoarele situatii: (a) Atingerea Pragurilor de tranzactionare impuse de Clasele de tranzactionare; (b) In cazuri de Frauda sau de 

suspiciuni rezonabile ale Orange Money cu privire la iminenta aparitiei unui caz de Frauda sau din motive obiective legate de 

securitatea Contului Orange Money precum si in caz de suspiciuni de utilizare neautorizata sau frauduloasa a acestuia, a 

telefonului asociat contului sau a cartelei SIM aferente; (c) Clientul nu depune documentele solicitate in termenul indicat de Orange 

Money, cu ocazia abonarii sau a actualizarii informatiilor despre situatia sa; (d) Existenta unor instructiuni sau recomandari ale 

autoritatilor competente; (e) Orange Money are suspiciuni rezonabile cu privire la implicarea Clientului in operatiuni de spalare bani 

sau de finantare a terorismului; (f) Suspendarea de catre Orange Romania S.A. a furnizarii de servicii de comunicatii electronice pe 

cartela SIM care este asociata Contului Orange Money din orice cauze care tin de derularea relatiei contractuale dintre Client si 

Orange Romania; (g) In situatia in care Clientul Orange Money nu este titularul contractului de abonament incheiat cu Orange 

Romania in baza caruia utilizeaza numarul de telefon non-geografic asociat Contului Orange Money, acesta ia la cunostinta faptul 

ca Orange Money va da curs oricarei solicitari a titularului contractului de abonament de suspendare a accesului la serviciile 

Orange Money prin acel numar de telefon; (h) incetarea de catre Orange Romania S.A. a furnizarii de servicii de comunicatii 

electronice pe cartela SIM care este asociata Contului Orange Money din orice cauze care tin de derularea relatiei contractuale 

dintre Client si Orange Romania; (j) in orice alte situatii prevazute de prezentul Contract. De asemenea, Orange Money va 

suspenda Contul Orange Money in cazul in care este informata, conform art. 6, litera B) din TCG, de catre Client sau de catre 

Orange Romania despre deteriorarea, furtul, pierderea sau utilizarea neautorizata a telefonului sau a cartelei SIM sau in caz de 

suspiciuni ale Clientului ca Parola si/sau Codul PIN au fost dezvaluite catre terti. 

 

5. Incetarea Contractului. Contractul poate inceta dupa cum urmeaza: 

a) Prin acordul Clientului cu Orange Money 

b) Prin reziliere unilaterala solicitata de Orange Money sau de Client conform art.10 literele e) si f) din TCG 

c) Prin denuntare unilaterala solicitata de Client, cu un preaviz de cel putin 30 de zile calendaristice inainte ca incetarea sa devina 

efectiva; in cazul incetarii Contractului prin denuntare unilaterala inainte de expirarea a 12 luni de la incheierea acestuia, Clientul va 

fi tinut la plata de despagubiri egale cu costurile efective ale Orange Money generate de incetarea inainte de termen a Contractului 



                                                                                                                                                                                            
d) Prin denuntare unilaterala, din initiativa Orange Money, care va notifica in acest sens Clientul in scris, cu cel putin doua luni 

inainte de incetarea efectiva a Contractului 

e) La data primirii notificarii, in caz de deces al Clientului, conform art.10  lit. b) din TCG 

f) Orange Money este indreptatita sa considere Contractul incetat cu efecte imediate, la expirarea celor 2 zile lucratoare mentionate 

la art. 5, litera A) din TCG, fara interventia instantei judecatoresti si fara alta formalitate, Clientul neavand dreptul la daune daca 

activarea Contului Orange Money nu poate avea loc in termenul prevazut mai sus din cauza (i) nefurnizarii de catre Client a 

informatiilor si/sau documentelor cuprinzand informatii care sa ateste identitatea sa, inclusiv adresa, (ii) identificarii unui caz de 

Frauda sau (iii) aplicarii procedurilor interne de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului 

g) In orice alte cazuri prevazute in Contract sau legislatia aplicabila 

Incetarea Contractului nu exonereaza partile de raspundere pentru obligatiile rezultand din Contract pana la data incetarii sau ca 

urmare a incetarii acestuia. Orange Money isi rezerva dreptul de a nu intra in relatii contractuale si de a denunta unilateral 

contractele deja existente cu persoanele fizice sau juridice cu care se afla in conflict/litigiu sau in situatiile in care are suspiciuni 

rezonabile ca au oferit informatii incorecte, false sau incomplete, ca sunt implicati in activitati de spalare de bani sau de finantare a 

terorismului sau ca efectueaza tranzactii in si dinspre tari supuse sanctiunilor economice internationale. 

 

6. Modificarea Contractului. Orange Money isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre prevederile cuprinse in termenii si 

conditiile Contractului, notificand Clientul asupra modificarilor propuse cu cel putin 2 luni inainte ca modificarea sa devina efectiva. 

Clientul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in termenul de mai sus, daca nu accepta modificarile propuse, fara a fi 

obligat la plata vreunei despagubiri catre Orange Money, in caz contrar considerandu-se ca a acceptat modificarile propuse. 

 

7. Litigii. Litigiile care sunt in legatura cu prezentul Contract vor fi solutionate in prealabil pe cale amiabila prin intermediul 

Serviciului Clienti. In cazul nesolutionarii amiabile a litigiului, Clientul poate face o plangere la autoritatile competente (ANPC) sau 

la instantele de judecata de la sediul Orange Money. Cererile Orange Money impotriva Clientului vor fi de competenta exclusiva a 

instantelor de la domiciliul acestuia din urma. Legea aplicabila Contractului este legea romana. Orice comunicare intre parti se va 

derula in limba romana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Client,            Vanzator, 
 
Nume si prenume in clar .................................................     Denumire companie................................. 
Semnatura .......................................       Date de identificare: 
................................... 

           Semnatura ..................................................... 


