Vă mulțumim că aţi ales EximBank ca partener pentru dezvoltarea unei relaţii comerciale de lungă durată și vă
asigurăm că suntem preocupați permanent să vă oferim atât produse și servicii bancare performante care să susţină
proiectele companiei dumneavoastră, cât și informații necesare derulării acestui parteneriat în cele mai bune
condiții. În acest sens, vă anunțăm că, din această lună, în contextul reglementărilor europene privind serviciile de
plată ce își extind aplicabilitatea și în România:
 APAR NOI PRESTATORI DE SERVICII DE PLATĂ ȘI SERVICII ADIȚIONALE:
 TPP - categorie de prestator de servicii de plată, altul decât EximBank, autorizat să presteze Servicii de
informare cu privire la conturi sau Servicii de inițiere a plății.
 Serviciul de informare cu privire la conturi - serviciu online, furnizat de un TPP, care constă în oferirea de
informații consolidate în legătură cu unul sau mai multe conturi accesibile online.
 Serviciul de inițiere a plății - serviciu online, furnizat de un TPP, care constă în inițierea de ordine de plată, la
cererea Clientului, cu privire la unul sau mai multe Conturi de plăți accesibile online, deținut(e) de Client.
 SE ACTUALIZEAZĂ NIVELUL COMISIOANELOR PRACTICATE PENTRU PLĂȚI:
 Nivelul comisioanelor practicate pentru plățile în euro în Spațiul Economic European (SEE) se vor alinia la nivelul
plăților în lei, ținând cont de nivelul costurilor de procesare și de cerințele legislative.
 Nivelul comisioanelor practicate pentru plățile în alte valute rămân neschimbate.
 SE MODIFICĂ ANUMITE CONDIȚII AFERENTE DECONTĂRII OPERAȚIUNILOR BANCARE, PRINCIPALELE FIIND:
 Actualizarea responsabilităților de rezolvare a incidentelor apărute în decontare: plăți decontate cu întârziere/
nedecontate, inclusiv atunci când acestea sunt inițiate prin intermediul altor prestatori de servicii de plată.
 Devine obligatorie folosirea tipului de comisioane SHA pentru plățile care se vor deconta în SEE, indiferent de
valută (SHA= împărțire a comisioanelor între plătitor și beneficiarul plății, fiecare suportând prețul perceput de
prestatorul său de servicii de plată).
 Termene de executare reduse și pentru plăți pe teritoriul României în alte valute ale statelelor membre UE.
În aceste condiții, pentru conformarea cu noile
cerințe legislative (europene și naționale), vor fi
operate actualizări/modificări în documentația
aferentă derulării relației noastre de parteneriat.
Documentația contractuală actualizată o veți regăsi
pe site-ul băncii www.eximbank.ro, în secțiunea
Documente diverse, respectiv:

CONDIȚIILE GENERALE DE AFACERI
TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE
A APLICAȚIEI E-XIMBANKING
NOILE TARIFE ȘI COMISIOANE

Menționăm faptul că, pentru actualizarea informațiilor, cât și pentru decontarea anumitor tranzacții, este posibil să
vă solicităm informații adiționale, conform legislației privind spălarea banilor și combaterea terorismului.
Vă multumim și nu ezitați să ne contactați pentru orice detalii suplimentare!

