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 Solicitare pentru efectuarea de operaţiuni* cu carduri bancare 

 
Subsemnatul/a ______________________________________________________________________ 
legitimat/ă prin BI/ CI/ * Seria _____ Nr. ________ eliberat la data de _____________ de către 
__________________ având CNP ________________ Adresă ________________________________ 
Telefon _______________, E-mail _______________________________.  
Doar pentru cardurile business: reprezentant al S.C. _________________________________________  

 
Solicit efectuarea urmatoarelor operatiuni în legătură cu cardul/ cardurile emise de BCR 
asupra cărora deţin calitatea de:  
PF:  Titular cont   Imputernicit       Altele ___________ 
PJ:  Reprezentant   Reprezentant legal      Imputernicit   Altele ___________ 
 

 Deblocarea  cardului cu numărul _______X.X.X.X.X.X._______, urmare a recuperării acestuia 
 Deblocare cod PIN pentru cardul cu numărul _______X.X.X.X.X.X._______ 
 Majorarea1 temporara a plafonului de retragere numerar pentru cardul de debit cu numărul: 
 _______X.X.X.X.X.X._______, pentru data de ____________ la valoarea de __________ 

echivalent lei 
 Majorarea1 permanenta a plafonului de retragere numerar pentru cardul de debit cu numărul:  
 _______X.X.X.X.X.X._______, pana la  valoarea de ____________   lei/zi 

 Anularea majorarii permanente a plafonului de retragere numerar pentru cardul de debit cu 
numărul  _______X.X.X.X.X.X._______, si revenirea la valoarea standard de ____________  lei/zi 

 Anularea cardului de debit:  
 Număr _______X.X.X.X.X.X._______ aparţinând Deţinătorului ____________________________ 
 Număr _______X.X.X.X.X.X._______ aparţinând Utilizatorului ____________________________  

 Declar pierdut/ furat cardul cu numărul _______X.X.X.X.X.X._______ , emis pe numele 
Deţinătorului/ Utilizatorului _____________________________________________________________ 
si solicit blocarea permanenta a acestuia 

 Blocarea permanenta a cardului urmare a unei suspiciuni de frauda:  
 Număr _______X.X.X.X.X.X._______ aparţinând Deţinătorului ____________________________ 
 Număr _______X.X.X.X.X.X._______ aparţinând Utilizatorului ____________________________ 

 Blocarea temporara a cardului retinut in ATM BCR situat la sediul unitatii BCR:  
 Număr _______X.X.X.X.X.X._______ aparţinând Deţinătorului ____________________________ 
 Număr _______X.X.X.X.X.X._______ aparţinând Utilizatorului ____________________________ 

 Refacerea cardului tip ______________________________________ LEI/ EUR/ USD, din motivul: 
 pierdut/ furat      
 demagnetizat/ deteriorat (ataşez cardul) 
 urmare a schimbării numelui (ataşez cardul) 
 reemitere card neridicat şi aflat în termen de valabilitate  

     şi  
livrarea acestuia prin curier la adresa (comision livrare – 10 RON): 

___________________________________________________________________________________ 
    şi 

                                                 
1 cu conditia ca ele sa aiba acelasi solicitant si acelasi titular PJ 
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   transmiterea codului PIN la nr de telefon ______________ 
 Regenerarea codului PIN aferent cardului cu numărul _______X.X.X.X.X.X._______ şi 
transmiterea acestuia la nr de telefon ____________________ 
 Modificare numar maxim de tranzactii pe internet aferent cardului cu numărul 

_______X.X.X.X.X.X._______ 
 Anularea cardului de credit Utilizator cu numărul _______X.X.X.X.X.X._______ 
 Pentru cardul de credit numărul _______X.X.X.X.X.X._______ ataşare/anulare debitare automată 

a sumei minime de plată din cont card debit (19 cifre) ___________________________ (valuta contului card
de debit trebuie să fie aceeaşi cu valuta cardului de credit). Prin prezenta mandatez Banca că, începând de la data emiterii extrasului de cont 
card de credit şi până la data scadenţei, să debiteze automat contul curent ataşat cardului de debit cu suma minimă de plată datorată conform 
extrasului, numai în situaţia în care disponibilul din contul curent asigură achitarea integrală a acesteia. În cazul în care suma minimă de plată 
datorată nu este debitată automat din lipsă de fonduri şi/ sau nu este platită direct de către Deţinător până la data scadentă, ulterior datei 
scadente  Banca va încasa automat din contul curent ataşat cardului de debit orice sumă până la  concurenţa sumei minime de plată datorate. 
Deţinătorul ia la cunoştinţă şi este de acord ca debitarea automată a sumei minime de plată în intervalul dintre data emiterii extrasului şi data 
scadenţei se va face de către Bancă şi în cazul în care Deţinătorul a  rambursat suma minimă de plată prin alte mijloace. 

 Schimbare adresă de corespondenţă pentru cardul de credit cu numărul 
_______X.X.X.X.X.X._______ la noua adresă ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 Altele __________________________________________________________________________ 

Declaratii: 
Declar, in mod expres, ca imi asum in totalitate eventualele fraude ca urmare a majorarii sumei 

maxime care poate fi retrasa in numerar prin ATM sau POS (instalat in unitati bancare) la nivelul solicitat  
fata de plafonul standard prevazut pentru acest tip de card pana la momentul notificarii telefonice a 
Bancii asupra pierderii, furtului, folosirii fara drept a instrumentului de plata sau asupra oricarei alte 
utilizari neautorizate. 

 Inteleg ca pentru protectia cardului meu este necesar sa  detin serviciul BCR ALERT Plus de la 
momentul majorarii plafonului. Serviciul BCR ALERT Plus va trebui activat pe Contul Curent cu card de 
debit atasat mentionat in prezenta solicitare**.  

Dată _______________    Semnătură client _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
Unitatea BCR              Confirm identitatea clientului, 
______________________________  Semnătură ***______________________ 

Formularul încheiat în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare parte, se va semna de către client în faţa 
funcţionarului bancar. 
Notă: 
- Numărul complet al cardului este o informaţie confidenţială şi se vor completa numai primele 6 şi ultimele 4 cifre ale acestuia.
- Operatiunile se comisioneaza conform Tarifului de comisioane al BCR
*alt document de identitate
** Se va bifa doar in cazul majorarii de plafon retragere numerar de la ATM pentru carduri PF
*** NU se aplica in cazul clientilor Micro / SME / GLC care transmit documentul pe email
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