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BCR Alert Plus 
 

1. Serviciul va permite primirea de alerte SMS sau alerte e-mail cu privire la Operatiunile de Plati din Contul Curent, cat 
si pentru Conturile care vor fi incluse ulterior in acest serviciu prin Internet Banking si prin Phone Banking, pentru: 
- Componenta „Plus”, suplimentar: platile efectuate la comercianti si retragerile de numerar efectuate prin intermediul 

Cardului de debit, precum si Platile ordonate din Conturile Bancare Curente prin Internet Banking, prin Mobile Banking si 

prin Phone Banking.  
2. Pe parcursul derularii Contractului, aveti dreptul sa modificati urmatoarele componente si configurari ale serviciului: 
(a) canalul de transmitere: SMS si/sau e-mail; (b) numarul de telefon; (c) adresa de e-mail; (d) pragul valoric de 
declansare a alertelor; (e) Conturile Bancare Curente asociate fiecarei componente. Aceste optiuni le puteti exercita (i) in 
scris, la oricare dintre Unitatile Bancare, (ii) prin telefon, prin apelarea serviciului Contact Center BCR, sau (iii) prin 
Internet Banking, numai pentru anumite functionalitati permise de aceasta aplicatie. 
3. Serviciul este disponibil numai pentru Tranzactii Bancare in valoare de minim 100 unitati monetare, conform monedei 
contului pe care a fost activat acest serviciu, cu exceptia Tranzactiilor Bancare intiate prin serviciile Direct Debit si 
Standing Order pentru care se pot primi alerte indiferent de valoarea Tranzactiilor Bancare operate. 
4. Pentru Conturile Bancare Curente care vor fi incluse ulterior in Serviciul Alerte, atat prin Internet Banking si Phone 
Banking, cat si la Unitatile Bancare, comisionul lunar de utilizare a acestui serviciu se percepe per Cont Bancar Curent 
asociat fiecarei componente. Daca acelasi/aceleasi Cont(uri) Bancar(e) Curent(e) este/sunt asociat(e) atat componentei 
standard (BCR Alert) cat si componentei „Plus” (BCR Alert Plus), veti achita doar comisionul aferent contului(urilor) 
atasat(e) componentei „Plus” (BCR Alert Plus). Obligatia de plata a comisioanelor aferente utilizarii serviciului BCR 
Alert ia nastere din momentul activarii acestuia. Comisionul lunar de utilizare al serviciului se calculeaza si se percepe la 
Data Aniversara a activarii acestuia, proportional cu perioada pentru care componentele au fost active. Pe intreaga 
perioada cat serviciul este activ, inclusiv in situatia in care nu primiti alerte SMS ca urmare a neefectuarii de operatiuni 
si/sau ca urmare a inactivarii serviciului la solicitarea Dumneavoastra pentru perioade de timp determinate sau la 
inactivarea numarului de telefon mobil, comisionul de utilizare al serviciului Alerte (BCR Alert) se va percepe integral. 
Comisionul lunar de utilizare este datorat indiferent de numarul de alerte transmise de BCR, dar in limita maxima a 25 de 
SMS-uri  pentru fiecare componenta (BCR Alert si BCR Alert Plus), inclusiv in caz de inactivitate a contului(urilor) si/sau 
inactivare a serviciului.  
5. Pentru depasirea numarului de 25 de SMS-uri transmise per componenta activa (BCR Alert sau BCR Alert Plus), vom 

percepe din Contul Bancar Curent pentru care s-a depasit limita, comisionul mentionat in Sectiunea B „Comisioane” ” din 

Partea II a acestui Contract. 

6. Componentele serviciului BCR Alert pot fi inchise din initiativa BCR, in cazul in care nu ati achitat timp de o luna 

comisionul lunar de utilizare aferent fiecarei componente. 

 
 


