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Definiţii şi interpretare

1.1

Definiţii

Termenii folosiţi în prezentele Condiţii privind canalele ING au
următoarele înţelesuri:
Aplicaţie
O aplicaţie de Internet oferită sau aprobată de ING pe un
telefon, o tabletă sau un alt dispozitiv mobil pentru a obţine
acces la un Canal ING.
Canal ING
InsideBusiness, InsideBusiness Payments, InsideBusiness
Trade, InsideBusiness Payments CEE Local Sites,
InsideBusiness Connect, Serviciul ING pentru SWIFTNet, EBICS,
Aplicaţia sau orice alt sistem securizat de servicii bancare
online şi/sau un canal de comunicaţii electronice oferit de
ING.
Client
Fiecare persoană care obţine Serviciile de la ING.
Condiţii
Prezentele Condiţii privind Canalele ING.
Cont
Orice cont deschis la ING sau la un furnizor terţ de servicii de
plată folosit pentru executarea Tranzacţiilor de Plată.
Contract
Contractul încheiat între Client şi ING cu privire la un Canal
ING.
Date cu caracter personal
Orice informaţii care pot fi legate direct sau indirect, singure
sau în combinaţie cu alte informaţii, de o persoană fizică
identificată sau identificabilă.
Declaraţie de confidenţialitate
Un document sau o declaraţie din partea ING care conţine
informaţii privind modul în care ING tratează şi gestionează
datele cu caracter personal.
Documente privind Serviciile
Contractul, prezentele Condiţii şi toate (celelalte) condiţii,
documente, site web, termeni de utilizare, instrucţiuni sau
contracte cu privire la Servicii.
ING
ING Bank N.V. şi/sau oricare din subsidiarele sale directe şi
indirecte (locale sau externe) şi/sau oricare din afiliaţii,
sucursalele şi unităţile acesteia sau acestora. Termenul ING
include Unitatea ING.
Instrucţiune

Instrucţiunea sau ordinul, inclusiv un Ordin de Plată, care este
dat(ă) de Client sau de Utilizator printr-un Canal ING.
Instrument de autorizare
Procedurile şi instrumentele indicate de ING, pe care Clientul
sau Utilizatorul trebuie să le folosească pentru a accesa şi
utiliza un Serviciu şi/sau pentru a da (consimţământul pentru)
o instrucţiune către ING, incluzând un instrument de plată, o
Semnătură Electronică, PKI furnizat de ING sau, dacă este
cazul, de un terţ sau orice alt mijloc de accesare şi utilizare.
Lot de ordine de plată
Un ordin de plată care conţine un grup de mai multe ordine
de plată.
Ordin de plată
Instrucţiunea dată de Client, Utilizator sau un terţ, printr-un
Canal ING sau nu, în vederea executării unei Tranzacţii de
Plată.
PKI
Un serviciu furnizat de ING sau un terţ pentru emiterea şi
menţinerea de certificate digitale.
Produse ING
Orice Instrument de Autorizare, Canal ING, dispozitiv PKI ING
sau alte produse, instrumente, echipamente, documente,
suport de software şi software furnizate de ING pentru
utilizarea unui Cont, a unui Serviciu şi/sau pentru
autentificarea Clientului sau a Utilizatorului.
Semnătură electronică
Date în format electronic ataşate la sau asociate din punct de
vedere logic cu alte date electronice, care servesc drept
metodă de autentificare. Aceste date includ, fără a se limita
la, un PKI, dispozitive sau fişiere care conţin o cheie privată cu
un certificat digital personal şi, dacă este cazul, mijlocul de
autentificare şi/sau semnare ales de Client şi/sau Utilizator,
indiferent dacă este sau nu necesar pentru utilizarea unui
Instrument de Autorizare, pe baza opţiunilor oferite de ING
sau de o terţă parte, după caz (de exemplu, o parolă şi/sau
orice alt cod de identificare sau număr confidenţial cunoscut
doar de Client sau Utilizator).
Servicii
Un Canal ING şi serviciile accesibile prin intermediul unui
Canal ING în baza Documentelor privind Serviciile pe care ING
le pune la dispoziţia Clientului.
Tranzacţie de plată
O acţiune iniţiată de Client, Utilizator sau un terţ, după caz,
prin care sunt depuse, retrase, creditate, debitate sau
transferate fonduri în/din Cont.

Unitate ING
Unitatea sau unităţile relevante ale ING Bank N.V. şi/sau ale
oricăreia dintre subsidiarele sale directe şi indirecte (locale
sau externe) şi/sau ale oricăruia/oricăreia din afiliaţii,
sucursalele şi unităţile acesteia sau acestora care furnizează
Canalul ING sau Serviciul (Serviciile).

respectivele Documente privind Serviciile şi prezentele
Condiţii, Documentele privind Serviciile vor prevala.
b Prin semnarea Contractului (în formă electronică sau
nu) sau acceptarea oricărui alt document care se
referă la aplicabilitatea prezentelor Condiţii, Clientul
confirmă că a primit şi este de acord cu Condiţiile şi
înţelege că prezentele Condiţii sunt opozabile
Clientului.
c În cazul în care aceste Condiţii sunt furnizate Clientului
într-o altă limbă decât limba engleză, limba engleză
va prevala în cazul unui conflict.
d Părţile înţeleg că ING, pe perioada furnizării Serviciilor,
trebuie să se conformeze regulilor şi reglementărilor
(i) terţelor părţi, cum ar fi Consiliul european al plăţilor
sau oricare altă schemă de plată, autoritate sau
organism şi (ii) ale terţelor părţi care furnizează, în
mod direct sau indirect (în totalitate sau parţial) un
canal, cum ar fi S.W.I.F.T. SCRL. În cazul unei
discrepanţe între un Document privind Serviciile şi
regulile şi reglementările unei terţe părţi, ING va
furniza Serviciile în conformitate cu regulile terţei părţi.

Utilizator
O persoană care este autorizată în mod direct sau indirect de
către Client să efectueze anumite acţiuni pentru şi în numele
acestuia.
Virus
Un virus sau orice altă secvenţă de software care are scopul
sau este conceput(ă) pentru a furniza acces la un sistem
informatic sau a permite utilizarea acestuia de către o
persoană neautorizată, pentru a face un asemenea sistem
inutil, a-l deteriora sau a-l şterge sau pentru a perturba sau a
deteriora utilizarea sa normală.
Zi lucrătoare
O zi desemnată de Banca Centrală Europeană drept zi în care
băncile sunt deschise pentru executarea Serviciilor şi
Tranzacţiilor de Plată, excluzând zilele de sâmbătă, duminică
şi sărbătorile legale şi zilele nebancare naţionale din
jurisdicţia Unităţii ING care furnizează Serviciul în cauză.
Informaţii suplimentare privind Zilele Lucrătoare aplicabile
pentru fiecare Unitate ING pot fi obţinute de la respectiva
Unitate ING.
1.2

2.2

a La cerere, ING va pune la dispoziţie gratuit copii după
cea mai recentă versiune a Condiţiilor pe hârtie sau pe
un alt suport durabil.
b ING poate, în orice moment, să modifice prezentele
Condiţii. ING va informa Clientul cu privire la modificări
nu mai târziu de două luni înainte de data intrării în
vigoare a respectivelor modificări. Modificările
costurilor şi taxelor pentru un Canal ING pot fi aplicate
cu efect imediat şi fără înştiinţare prealabilă. Orice
modificare sau completare adusă uneia dintre
prevederile specifice canalelor încorporate în Anexa
„Prevederi specifice Canalelor” va fi considerată o
modificare sau completare a Condiţiilor doar pentru
acei Clienţi care obţin Canalul ING relevant de la
Unitatea ING relevantă. Niciun Client căruia nu i se
aplică respectivele prevederi specifice canalelor nu va
fi informat cu privire la modificarea sau completarea
în cauză.
c Se va considera că modificările au fost acceptate de
Client, cu excepţia cazului în care Clientul a reziliat
Contractul în scris înainte de data propusă pentru
intrarea în vigoare a modificărilor. Această reziliere
este gratuită. În cazul în care Clientul decide să
rezilieze astfel Contractul, acesta va înceta la data
intrării în vigoare a modificărilor. La această dată,
toate pretenţiile ING faţă de Client în baza
Contractului devin imediat scadente şi exigibile.

Interpretare şi înţeles
a Cu excepţia cazului în care contextul o impune în mod
clar, o trimitere la aceste Condiţii sau la un Document
privind Serviciile va include o trimitere la orice anexă
sau ataşament al acestora/acestuia. Titlurile din
prezentele Condiţii au doar scop orientativ.
b Cu excepţia cazului în care apare o indicaţie contrară,
o trimitere în prezentele Condiţii la:
i o „persoană” include orice persoană fizică, persoană
juridică, firmă, companie, corporaţie, guvern, stat
sau agenţie a unui stat sau orice asociaţie, trust,
asociere în participaţiune, consorţiu sau parteneriat
(cu personalitate juridică separată sau nu) şi va
include succesorii în drepturi şi cesionarii sau
beneficiarii autorizaţi ai acestuia/acesteia;
ii un contract, condiţii, termeni, regulament sau
document este o trimitere la contractul, condiţiile,
termenii, regulamentul sau documentul în cauză,
astfel cum este/sunt modificat(e), completat(e) sau
readoptat(e) periodic;
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Aspecte generale

2.1

Condiţii aplicabile
a Prezentele condiţii sunt aplicabile Canalelor ING şi
Serviciilor accesibile printr-un Canal ING. Serviciile
accesibile printr-un Canal ING pot face obiectul unui
contract separat şi unor termeni şi condiţii
suplimentare, astfel cum se indică în Documentele
relevante privind Serviciile. În cazul unui conflict între
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Disponibilitatea şi modificările Condiţiilor
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Canalele ING

3.1

Aspecte generale
Dacă se acceptă acest lucru, ING va permite Clientului să
utilizeze un Canal ING pentru a accesa Serviciile, numi
Utilizatori, trimite şi emite instrucţiuni, primi informaţii şi
rapoarte, comunica cu ING şi/sau încheia contracte
referitoare la Servicii suplimentare. Clientului i se va
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permite să utilizeze un Serviciu specific accesibil printrun Canal ING doar dacă se stabileşte astfel cu Unitatea
ING în cauză.
3.2

3.3

Accesarea şi utilizarea unui Canal ING
a Pentru a accesa şi utiliza un Canal ING şi orice Serviciu
din cadrul acestuia, Clientul trebuie să utilizeze
Instrumentul de Autorizare indicat în Documentele
aplicabile privind Serviciile sau comunicat de ING.
Instrumentul de Autorizare corespunzător poate
diferit în funcţie de Canal ING şi de Serviciu.
b Clientul nu va utiliza un Canal ING pentru activităţi sau
în scopuri care reprezintă o încălcare a oricărei legi
sau reglementări sau care au un efect negativ asupra
reputaţiei ING sau a integrităţii sistemului financiar.
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Instrument de Autorizare

Aplicaţie

4.1

Utilizarea unui Instrument de Autorizare

a Dacă se acceptă acest lucru, Clientul poate utiliza o
Aplicaţie pentru a accesa şi utiliza Serviciile. Dacă sunt
accesate prin intermediul unei Aplicaţii, Serviciile pot fi
limitate.
b Clientul autorizează prin prezenta toţi Utilizatorii să
accepte pentru sine şi în numele Clientului termenii şi
condiţiile pentru instalarea şi utilizarea unei Aplicaţii.
3.4

întârziere şi va lua imediat toate măsurile necesare
pentru a preveni eventualele pierderi şi/sau daune.
ING îşi rezervă dreptul de a bloca accesarea (unei părţi
a) unui Canal ING sau Serviciu în urma oricărui astfel
de raport.
d Clientul se va asigura că sunt respectate procedurile
corecte de deconectare la părăsirea sau lăsarea fără
supraveghere a unui Canal ING, computer sau altui
dispozitiv aplicabil. Clientul va lua, de asemenea, toate
măsurile de precauţie rezonabile pentru a preveni
utilizarea neautorizată a unui Canal ING şi a staţiilor
de operare sau sistemelor informatice de pe care
poate fi accesat un Canal ING.

Cerinţele şi securitatea sistemului
a Clientul va respecta şi va acţiona în baza celor mai
recente instrucţiuni şi cerinţe de sistem, software şi de
altă natură pentru implementarea, accesarea şi
utilizarea unui Canal ING conform indicaţiilor ING. ING
nu va fi răspunzătoare pentru pierderi şi/sau daune
suferite de Client ca urmare a (i) modificărilor aduse
software-ului sau echipamentelor furnizate de ING sau
un terţ, (ii) funcţionării inadecvate a echipamentelor
sau software-ului aparţinând Clientului sau
Utilizatorului; (iii) neacţionării în baza instrucţiunilor
ING sau (iv) nerespectării condiţiilor de implementare,
accesare şi utilizare a unui Canal ING.
b Clientul va trebui să dispună de software pentru a se
conecta la şi comunica cu un Canal ING şi de acces la
Internet sau la o reţea de comunicaţii electronice. ING
nu este o parte la niciun contract în acest sens între
Client şi furnizorul acestuia. Toate costurile de
accesare şi utilizare serviciilor oferite de aceşti
furnizori vor fi în contul Clientului şi ING nu va fi
răspunzătoare pentru pierderi şi/sau daune suferite de
Client în legătură cu serviciile oferite de respectivii
furnizori.
c Clientul este responsabil pentru securitatea sistemelor
şi dispozitivelor utilizate pentru a accesa un Canal ING.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, Clientul este
obligat să se asigure că se utilizează software
antivirus, software anti-spyware, software firewall sau
orice alte instrumente de securitate relevante la zi
pentru a garanta securitatea (accesării) unui Canal
ING şi a Serviciilor accesibile printr-un Canal ING. În
cazul în care Clientul descoperă sau suspectează un
Virus, spyware sau accesul neautorizat la un Canal
ING sau la Servicii, Clientul va informa ING fără
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a Prezentele Condiţii şi alte Documente privind Serviciile
aplicabile unui Instrument de Autorizare specifică ce
grup de dispozitiv(e) personalizat(e) şi/sau set de
proceduri formează un Instrument de Autorizare.
b Clientul va utiliza un Instrument de Autorizare în
conformitate cu Documentele privind Serviciile şi cu
instrucţiunile sau informaţiile privind utilizarea unui
Instrument de Autorizare furnizat de ING.
c Cu excepţia cazului în care se indică altfel, un
Instrument de Autorizare este strict personal şi
netransmisibil şi nu poate fi modificat, copiat sau
reprodus. În cazul PKI, certificatul sau certificatele
digitale pot fi utilizate doar pentru Servicii.
d ING poate aloca o perioadă de valabilitate unui
Instrument de Autorizare şi are dreptul de a scurta
sau prelungi această perioadă de valabilitate în orice
moment.
e Dacă un Instrument de Autorizare este furnizat de un
terţ, ING nu este parte la contractul dintre Client şi
furnizorul respectivului Instrument de Autorizare, iar
toate costurile aferente acestuia vor fi în contul
Clientului. ING nu va fi răspunzătoare pentru pierderi
şi/sau daune, indiferent de natura acestora, suferite
de Client în legătură cu serviciile oferite de respectivul
terţ.
f La primirea unui Instrument de Autorizare, Clientul va
lua toate măsurile cerute de ING pentru a menţine
siguranţa Instrumentului de autorizare şi a
elementelor sale de securitate personalizate. De
asemenea, Clientul va lua orice măsură despre care se
poate preconiza în mod rezonabil că garantează
securitatea elementelor de securitate personalizate şi
va păstra secretul acestor elemente, inclusiv al
Semnăturii Electronice şi al parolei, faţă de alte
persoane. Clientul va păstra Instrumentul de
Autorizare într-un loc în care terţii nu vor avea acces.
Sub rezerva unor probe contrare, faptul că un element
de securitate personalizat şi/sau un Instrument de
Autorizare este utilizat de un terţ va constitui dovada
că un Client nu a reuşit să menţină sau să păstreze
aceste elemente în condiţii de siguranţă şi securitate
şi că acestea au fost accesibile terţilor. Clientul se va
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asigura că Utilizatorii vor respecta şi vor îndeplini toate
obligaţiile din prezenta Clauză 4.1.
g Clientul va lua notă de informaţiile furnizate de ING în
legătură cu utilizarea în siguranţă a unui Instrument
de Autorizare şi de măsurile pe care trebuie să le ia
Clientul pentru a preveni frauda sau altă utilizare
abuzivă a respectivului Instrument de Autorizare şi va
acţiona şi se va asigura că Utilizatorii vor acţiona în
conformitate cu aceste informaţii. ING poate modifica
aceste informaţii, iar în situaţii urgente aceste
modificări pot fi aplicate de ING cu efect imediat. ING
va informa Clientul în consecinţă.
h Clientul va proceda la şi se va asigura că un Utilizator
va proceda la:
i notificarea fără întârziere nejustificată a ING, în
momentul în care i se aduce la cunoştinţă (i) orice
pierdere, furt, însuşire ilegală sau utilizare
neautorizată a (unui element de securitate
personalizat al) unui Instrument de Autorizare sau
(ii) un incident de natură tehnică sau orice altă
defecţiune care ar putea pune în pericol securitatea
(unui element de securitate personalizat al) unui
Instrument de Autorizare. Mijloacele de notificare şi
detaliile de contact ale ING sunt disponibile în cadrul
unui Canal ING sau astfel cum va comunica în alt
mod ING. Omisiunea de a notifica ING fără întârziere
nejustificată constituie o neglijenţă gravă din partea
Clientului;
ii trimiterea imediată către ING a unei confirmări
scrise a oricărei notificări telefonice, care confirmare
scrisă trebuie să includă data, ora şi orice alte
informaţii relevante privind respectiva notificare; şi
iii raportarea imediată la poliţie şi celelalte autorităţi
competente a evenimentului în cauză, astfel cum se
menţionează mai sus la alineatul (i).
4.2

Blocare
a ING este autorizată să blocheze sau să suspende un
Instrument de autorizare, un Canal ING sau accesul la
(toate Serviciile accesibile via) un Canal ING în cazul
nerespectării instrucţiunilor şi cerinţelor indicate în
Clauza 3.4, al oricăror dintre evenimentele indicate în
Clauza 9.1.e sau din motive legate de (i) securitate sau
de (ii) suspiciunea de accesare sau utilizare
necorespunzătoare, neautorizată sau frauduloasă a
acestuia.
b Clientul poate cere ING să blocheze Instrumentul de
Autorizare al acestuia sau al unui Utilizator sau
accesul la (orice Servicii accesibile prin) un Canal ING,
iar un Utilizator poate solicita blocarea Instrumentului
său de Autorizare sau accesul la (orice Servicii
accesibile prin) un Canal ING. Fără a aduce atingere
oricărei solicitări de blocare, ING poate continua
executarea sau retransmiterea instrucţiunilor care au
fost date către ING de către respectivul Client sau
Utilizator înainte de sau la scurt timp după primirea
acelei solicitări de blocare dacă ING nu poate preveni
în mod rezonabil executarea sau retransmiterea
acestora.
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c În momentul în care i se aduce la cunoştinţă orice
accesare sau utilizare inadecvată, neautorizată sau
frauduloasă a unui Instrument de Autorizare sau a
unui Canal ING de către un Utilizator sau un terţ,
Clientul va sista sau bloca imediat accesarea şi
utilizarea de către respectiva persoană a
Instrumentului de Autorizare sau a Canalului ING şi va
informa prompt ING în acest sens. ING nu este
răspunzătoare pentru pierderi şi/sau daune suferite de
Client. Clientul va despăgubi ING pentru orice pierderi
şi/sau daune suferite ca urmare a neconformităţii
Clientului cu prezenta Clauză.
d ING nu este răspunzătoare pentru pierderi şi/sau
daune suferite de Client sau un terţ ca urmare a
blocării.
e În cazul blocării de către ING, ING va informa, dacă
este posibil înainte de respectiva blocare, Clientul cu
privire la blocare şi la motivele acesteia, cu excepţia
cazului în care această comunicare ar compromite
motivele de securitate justificate în mod obiectiv sau
este restricţionată sau interzisă de legile sau
reglementările în vigoare.
f ING va debloca un Canal ING sau Instrumentul de
Autorizare sau îl va înlocui pe acesta din urmă cu un
nou Instrument de Autorizare, după înlăturarea
motivelor pentru blocare.
5

Contracte electronice/semnătură electronică

5.1

Clientul poate fi de acord electronic să obţină Servicii
(suplimentare) din partea unei Unităţi ING printr-un
Canal ING dacă şi în măsura în care îi sunt oferite de
respectiva Unitate ING. Se va indica pentru fiecare
serviciu în parte care cerinţe trebuie îndeplinite şi când
intră în vigoare contractul.

5.2

Pentru toate Instrucţiunile, contractele şi comunicările
emise sau convenite prin mijloace electronice printr-un
Canal ING, Clientul este de acord ca Semnătura sa
Electronică sau cea a unui Utilizator în numele Clientului
să constituie dovada consimţământului său şi a
identităţii sale şi ca aceasta să aibă aceeaşi valoare de
atestare ca un document semnat de Client sau Utilizator
cu semnătura sa aplicată de mână.

5.3

Clientul este de acord ca Documentele privind Serviciile
(incluzând orice modificări aduse acestora) şi toate
documentele, informaţiile şi/sau condiţiile menţionate în
acestea să fie puse la dispoziţia Clientului prin mijloace
electronice, indiferent dacă şi Contractul a fost încheiat
electronic.
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Împuternicire

6.1

Orice procură acordată unui Utilizator în vederea
desfăşurării unor relaţii comerciale cu ING în numele
Clientului trebuie să fie în forma şi formatul acceptabile
pentru ING. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel
în respectiva procură, aceasta intră sub incidenţa legilor
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din ţara de constituire a Clientului. Utilizatorul autorizat
poate efectua toate acţiunile indicate în procură în
numele şi pentru contul Clientului, indiferent de orice
conflict de interese al Utilizatorului. Clientul renunţă prin
prezenta în mod irevocabil şi necondiţionat la orice
apărare sau pretenţie pe care ar putea-o avea în baza
existenţei oricărui astfel de conflict.
6.2

Orice procură, indiferent dacă este încheiată pe hârtie,
prin intermediul unui Canal ING sau în alt fel, este
acordată în conformitate cu prezentele Condiţii şi este
supusă acestora.

6.3

Clientul se asigură că Utilizatorii sunt legaţi prin şi
respectă şi îndeplinesc toate obligaţiile indicate în
Documentele relevante privind Serviciile. Clientul
rămâne răspunzător faţă de ING pentru toate obligaţiile
care îi revin în temeiul Documentelor privind Serviciile,
inclusiv toate acţiunile şi inacţiunile Utilizatorilor. Cu
excepţia cazului în care se specifică altfel explicit în
procură, fiecare utilizator este pe deplin competent să
efectueze individual acţiunile autorizate în temeiul
acesteia.

6.4

6.5

Fiecare procură este valabilă până la data expirării sau
anulării. Dacă, în baza unei legi obligatorii aplicabile,
trebuie alocată o perioadă de valabilitate, atunci
respectiva procură, cu excepţia cazului în care se
prevede altfel în procură, are o perioadă de valabilitate
de 100 ani. Clientul trebuie să notifice imediat ING, într-o
formă acceptabilă pentru ING, expirarea, anularea sau
modificarea unei procuri legate de orice Utilizator. Până
la primirea unei astfel de notificări de către ING, orice
procură rămâne pe deplin în vigoare, indiferent de
eventuala înregistrare într-un registru public a detaliilor
şi/sau a oricăror modificări ale acesteia. ING poate
continua executarea sau retransmiterea Instrucţiunilor
furnizate ING de către un astfel de Utilizator înainte de
sau la scurt timp după primirea notificării în cauză de
către ING, dacă ING nu poate preveni în mod rezonabil
executarea sau retransmiterea acesteia. Anularea,
rezilierea, expirarea sau modificarea unei procuri nu va
afecta şi nu are nicio consecinţă asupra (valabilităţii)
oricărei (i) Instrucţiuni cu o dată de executare
programată după respectiva anulare, expirare sau
modificare sau (ii) procuri acordate de un Utilizator
înainte de respectiva anulare, expirare sau modificare.
Dacă ING indică astfel, Clientul este obligat să identifice
şi să verifice, pentru şi în numele ING, identitatea (prin
intermediul unui document de identificare valabil)
fiecărui Utilizator şi, dacă este cazul, să verifice şi să
valideze specimenul de semnătură al respectivului
Utilizator. Clientul se obligă să păstreze în siguranţă, pe
o perioadă de minimum şapte ani după anularea sau
expirarea procurii în cauză, toate datele referitoare la
identitatea şi la verificarea şi validarea semnăturii
fiecărui Utilizator. La solicitarea ING, Clientul va pune la
dispoziţie aceste date într-un format accesibil pentru
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ING. ING este autorizată să auditeze, să examineze şi să
realizeze copii după datele păstrate de Client cu privire la
cele de mai sus şi, dacă i se solicită astfel, Clientul
trebuie să ofere ING acces la sediul său şi la datele şi
evidenţele corespunzătoare.
6.6

La cererea ING, Clientul (i) va confirma sau ratifica toate
acţiunile pe care orice Utilizator le va fi efectuat în
conformitate cu şi în limitele competenţelor conferite de
orice procură şi (ii) va semna în mod prompt şi
corespunzător orice astfel de documente şi instrumente,
va încheia orice astfel de contracte şi va efectua orice
astfel de acţiuni şi lucruri pe care ING le poate considera
necesare în mod rezonabil pentru a aplica prevederile
prezentei Clauze 6.

6.7

În cazul în care Clientul a primit o procură de la un terţ
pentru a emite instrucţiuni sau efectua acţiuni printr-un
Canal ING în numele persoanei respective, Clientul
convine şi recunoaşte în mod expres că ING poate
considera respectiva procură ca fiind valabilă, opozabilă
şi executorie până când primeşte o notificare contrară în
scris sau, dacă este disponibilă o astfel de opţiune de
revocare, printr-un Canal ING.

7

Taxe şi cheltuieli

7.1

Costurile şi taxele pe care Clientul este obligat să le
plătească Unităţii ING pentru un Canal ING vor fi
notificate periodic Clientului. Modificările respectivelor
costuri şi taxe pot fi aplicate cu efect imediat şi fără
înştiinţare prealabilă.

7.2

Toate plăţile exigibile către ING în baza Contractului şi a
prezentelor Condiţii vor fi calculate şi efectuate fără
compensare, deducere sau cerere reconvenţională.

7.3

Cu excepţia cazului în care se indică în mod explicit
altfel, toate sumele prevăzute sau exprimate ca fiind
exigibile către ING nu includ taxa pe valoarea adăugată.
Dacă taxa pe valoarea adăugată este facturabilă,
Clientul va plăti către ING (pe lângă şi în acelaşi timp cu
plata sumei iniţiale) o sumă egală cu valoarea acestei
taxe.

7.4

Toate taxele şi impozitele – indiferent de denumirea
acestora şi de persoana care le impune – ce vizează
relaţia dintre Client şi ING vor fi achitate de Client. În
cazul în care Clientul este obligat de lege sau o
reglementare să reţină la sursă sau să deducă orice
sumă din orice plată exigibilă către ING, Clientul va plăti
orice asemenea sume suplimentare care pot fi necesare
pentru ca ING să primească suma integrală în cazul în
care nu ar fi fost necesară respectiva reţinere la sursă
sau deducere.
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8

Răspundere

8.1

Limitarea răspunderii ING
a Fără a aduce atingere oricăror altor limitări prevăzute
în prezentele Condiţii sau în alte Documente privind
Serviciile, ING va fi răspunzătoare faţă de Client pentru
orice pierderi şi/sau daune directe, indiferent dacă
răspunderea ING este afirmată pe baza prezentelor
Condiţii, a Documentelor privind Serviciile, a furnizării
Serviciilor, a răspunderii delictuale sau în alt mod. ING
nu îşi limitează răspunderea pentru pierderi şi/sau
daune directe cauzate de neglijenţa gravă sau
conduita inadecvată intenţionată a ING.
b Dacă eventualele pierderi sau daune au legătură cu
un serviciu de plată, iar Clientul face obiectul
Condiţiilor ING pentru Serviciile de Plată sau oricăror
altor termeni şi condiţii care se aplică serviciilor de
plată ale ING, orice răspundere a ING va face obiectul
limitărilor indicate în respectivele condiţii.
c ING nu va fi răspunzătoare pentru pierderi sau daune
indirecte sau colaterale, indiferent dacă răspunderea
ING este afirmată pe baza prezentelor Condiţii, a
Documentelor privind Serviciile, a furnizării Serviciilor,
a răspunderii delictuale sau în alt mod. Pierderile sau
daunele indirecte şi colaterale includ, dar nu se
limitează la, prejudicierea reputaţiei, costurile cu
procurarea unui serviciu sau produs echivalent şi
pierderea profitului, a unei afaceri, a unei oportunităţi
de afaceri, a fondului comercial, a datelor, a
economiilor anticipate, a clienţilor şi contractelor şi
indiferent dacă astfel de pierderi sau daune au fost
previzibile.

8.2

8.3

a Clientul înţelege şi convine în mod expres că ING nu va
fi răspunzătoare pentru acurateţea, caracterul
complet sau oportunitatea informaţiilor obţinute de la
un terţ şi furnizate printr-un Canal ING.
b În cazul în care Clientul contestă oricare din
informaţiile referitoare la sau legate de un Serviciu,
acesta trebuie să respecte procedura indicată în
Documentele aplicabile privind Serviciile.
8.4
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Modificarea şi disponibilitatea unui Canal ING
a ING are dreptul de a aduce unilateral modificări
(funcţiilor din cadrul) unui Canal ING cu efect imediat,
dacă nu se poate preconiza în mod rezonabil că ING
continuă să ofere un Canal ING în acest mod. ING nu
va fi răspunzătoare faţă de Client sau orice terţ pentru
orice pierderi şi/sau daune care rezultă de aici.
b Dacă, în orice moment, Clientul constată că un Canal
ING, integral sau parţial, este indisponibil şi/sau nu
funcţionează corespunzător, acesta va informa
prompt ING în acest sens.

8.5

Asigurare
Clientul va asigura ING împotriva oricăror pierderi, daune,
costuri şi cheltuieli directe, indirecte şi/sau colaterale
(incluzând cheltuieli de judecată) suferite de ING şi
apărute în urma sau în legătură cu:
implicarea, în prezent sau pe viitor, a ING în orice
litigiu, procedură judiciară sau extrajudiciară sau
orice procedură (de soluţionare) în afara tribunalului
dintre Client şi un terţ;
încasarea sumelor datorate de Client către ING;
pretenţiile ridicate de terţi împotriva ING cu privire la
Canalul ING al Clientului, cu excepţia cazului în care
sunt cauzate de neglijenţa gravă sau conduita
inadecvată intenţionată a ING;
nerespectarea prezentelor Condiţii de către Client
sau Utilizator;
frauda comisă de Client sau Utilizator;
orice procură acordată de Client Utilizatorului sau de
un terţ Clientului şi/sau orice acţiune întreprinsă în
baza acesteia, care este nevalabilă, neobligatorie sau
neexecutorie; şi/sau
orice omisiune a Clientului de a lua roate măsurile
corporative necesare pentru valabilitatea şi
aplicabilitatea unei procuri.

Utilizarea unui Canal ING
a ING nu garantează că un Canal ING va fi disponibil,
neîntrerupt sau complet în permanenţă şi nici că nu
va conţine erori, defecţiuni sau Viruşi. Cu excepţia
cazului în care se indică în mod explicit altfel,
informaţiile din sau furnizate printr-un Canal ING nu
constituie consiliere. ING nu va fi răspunzătoare
pentru pierderi şi/sau daune care rezultă din utilizarea
(sau incapacitatea de utilizare a) unui Canal ING,
incluzând pierderile sau daunele cauzate de Viruşi sau
orice incorectitudine sau caracter incomplet al
informaţiilor din sau furnizate printr-un Canal ING.
b ING nu va fi răspunzătoare pentru pierderi şi/sau
daune care rezultă din utilizarea mijloacelor
electronice de comunicaţie, incluzând, dar fără a se
limita la, pierderi sau daune care rezultă din
nefurnizarea sau întârzierea în furnizarea
comunicaţiilor electronice, interceptarea sau
manipularea comunicaţiilor electronice de către terţi
sau de programe informatice utilizate pentru
comunicaţii electronice şi transmiterea Viruşilor.
c Un Canal ING poate oferi linkuri către site-uri de
Internet externe operate de un terţ sau respectivele
site-uri pot conţine linkuri către un Canal ING. ING nu
va fi răspunzătoare pentru operarea, utilizarea sau
conţinutul acestor site-uri de internet terţe.

Informaţii

8.6

Forţă majoră
ING nu va fi răspunzătoare faţă de Client pentru
neîndeplinirea oricărei obligaţii în baza prezentelor
Condiţii dacă o asemenea neîndeplinire apare din orice
cauză independentă de voinţa ING, incluzând, dar fără a
se limita la, calamităţi naturale, război sau acte de
terorism, conflicte de muncă, greve, orice avariere sau
defectare a sistemelor de transmisie sau comunicaţii
sau a organizaţiilor de clearing şi decontare, întreruperi
în alimentarea cu energie electrică, acte, legi sau
reglementări ale autorităţilor administrative, civile sau
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judiciare naţionale, externe sau internaţionale. Dacă se
produce un eveniment de forţă majoră, ING va lua orice
măsuri sau acţiuni care pot fi necesare în mod rezonabil
pentru a limita efectele adverse ale unui asemenea
eveniment.
8.7

Serviciile, altele decât cele ce decurg din Clauza
13.1.a), şi nu corectează această încălcare în decurs
de cinci (5) Zile lucrătoare de la primirea notificării
scrise de neîndeplinire din partea ING;
f În momentul rezilierii, toate obligaţiile restante şi
toate costurile şi taxele aferente unui Canal ING devin
imediat scadente şi exigibile fără a fi necesar un
preaviz scris. În cazul în care Contractul este reziliat
într-o perioadă de timp pentru care costurile şi taxele
în legătură cu un Canal ING sunt scadente şi exigibile,
aceste costuri şi taxe vor fi scadente şi exigibile pentru
întreaga perioadă. Toate costurile şi taxele plătite în
avans pentru perioada susmenţionată nu vor fi
rambursate.

Caracter independent
a Obligaţiile fiecărei Unităţi ING cu privire la orice
Serviciu sunt obligaţii separate şi independente. Nicio
Unitate ING nu este responsabilă pentru obligaţiile
oricărei alte Unităţi ING în baza Documentelor
aplicabile privind Serviciile.
b Cu excepţia unor instrucţiuni contrare din partea ING,
orice obligaţie sau datorie apărută în cadrul sau în
legătură cu un Serviciu către o Unitate ING poate fi
îndeplinită şi rambursată doar către respectiva
Unitate ING.

9

Durată şi încetare

9.1

Durată şi încetare
a Contractul va fi încheiat pe o perioadă de timp
nedeterminată.
b Clientul poate rezilia în orice moment Contractul sau
renunţa la orice Canal ING furnizat în baza acestuia în
scris cu o perioadă de preaviz de o lună. Perioada de
preaviz va fi calculată din prima zi a lunii
calendaristice următoare primirii respectivei notificări
de reziliere. Toate sumele pe care Clientul le datorează
ING în conformitate cu Contractul devin imediat
scadente şi exigibile în momentul rezilierii.
c ING poate rezilia în orice moment Contractul în scris
cu o perioadă de preaviz de două luni.
d În cazul în care un Contract a fost încheiat între una
sau mai multe Unităţi ING şi unul sau mai mulţi Clienţi
şi respectivul Contract a fost reziliat între o Unitate ING
şi un Client, Contractul rămâne în vigoare cu privire la
celelalte Unităţi ING şi ceilalţi Clienţi.
e ING este autorizată să rezilieze Contractul, să înceteze
sau să blocheze orice Serviciu specific în baza acestuia
sau să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale în baza
Contractului şi a prezentelor Condiţii, cu efect imediat,
fără a fi obligată să plătească daune sau orice formă
de despăgubire:
i dacă este ilegal ca ING să furnizeze acest Serviciu;
ii dacă ING a constatat sau suspectează în mod
rezonabil că un Client utilizează sau a utilizat un
Serviciu pentru activităţi sau în scopuri care (i)
contravin legilor sau reglementărilor, (ii) pot afecta
reputaţia ING sau (iii) subminează integritatea
sistemului financiar;
iii în caz de faliment, insolvabilitate, moratoriu,
ajustarea prin lege a datoriei, dizolvare sau lichidare
a societăţii Clientului sau orice alte proceduri
analoge;
iv în cazul în care Clientul încalcă oricare dintre
obligaţiile sale ce decurg din Clauza 13.1.a); şi/sau
v în cazul în care Clientul încalcă oricare dintre
obligaţiile sale ce decurg din Documentele privind
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9.2

Continuarea valabilităţii
Drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract şi
prezentele Condiţii, care, prin natura lor, ar trebui să
continue să fie valabile, incluzând, dar fără a se limita la,
oricare şi toate prevederile referitoare la asigurare, vor
rămâne în vigoare după încetarea sau expirarea
acestora.

9.3

Lipsă de valabilitate/aplicabilitate parţială
Dacă, în orice moment, orice prevedere a prezentelor
Condiţii este sau devine ilegală, nevalabilă sau
neexecutorie în orice privinţă în temeiul oricărei legi sau
reglementări din orice jurisdicţie, legalitatea,
valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi nu va
fi sub nicio formă afectată sau prejudiciată de acest
lucru.

10

Transmisibilitate
ING îşi poate transfera drepturile şi/sau obligaţiile în baza
Contractului şi a prezentelor Condiţii către un terţ. Fără
acordul scris prealabil al ING, oricare şi toate drepturile şi
obligaţiile Clientului în baza Contractului şi a prezentelor
Condiţii nu pot fi transferate sau cesionate.

11

Prelucrarea informaţiilor şi secretul bancar

11.1 ING va obţine, utiliza sau prelucra altfel date,

documente şi informaţii referitoare la relaţia cu Clientul,
Utilizatorul şi/sau Serviciile pentru prestarea Serviciilor şi
pentru analiză internă şi supervizare, gestionarea
riscurilor, dezvoltarea produselor, activităţi de
marketing, centralizarea stocării, pentru a proteja
securitatea şi integritatea ING, pentru a respecta
obligaţiile legale şi în orice alt scop comunicat de ING.
Obţinerea, utilizarea şi prelucrarea Datelor cu caracter
personal fac obiectul Clauzei 12 din Condiţii.
11.2 În limita permisă de orice lege sau reglementare

aplicabilă, Clientul renunţă la orice secret bancar, dacă
există, şi este de acord ca ING să transfere, să prelucreze
şi să dezvăluie orice date, documente şi informaţii
obţinute de la sau legate de Client şi orice Servicii: (i) în
cadrul ING sau oricărui furnizor terţ de servicii, în oricare
dintre scopurile indicate în prezenta Clauză, (ii) oricărei
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terţe părţi în oricare dintre scopurile indicate în Clauza
10 şi 13.3 din Condiţii, (iii) oricărui registru de credit
aplicabil, (iv) dacă este necesar pentru furnizarea
Serviciilor către Client sau oricare dintre afiliaţii săi şi (v)
astfel cum este permis sau impus de orice lege sau
reglementare aplicabilă, proces juridic, acţiuni de
reglementare, ordin, hotărâre sau decret al unei
instanţe de judecată sau (vi) pentru a permite ING să se
conformeze solicitărilor de la sau obligaţiilor faţă de
autorităţile (fiscale) locale şi străine.
12

Protecţia datelor cu caracter personal

12.1 Pe lângă Clauza 11 din Condiţii, cu privire la obţinerea,

utilizarea şi prelucrarea Datelor cu caracter personal,
Clientul este de acord cu prelucrarea, transferul şi
dezvăluirea Datelor cu caracter personal în afara Unităţii
ING care a obţinut astfel de date şi declară şi garantează
(i) că a primit şi a citit Declaraţiile de confidenţialitate ale
Unităţilor ING (care sunt încorporate în prezenta prin
trimitere) şi (ii) că va informa şi va aviza toţi
reprezentanţii autorizaţi, Utilizatorii şi (alte) persoane
fizice care interacţionează în numele Clientului cu ING cu
privire la prezenta Clauză 12 şi la Declaraţiile de
confidenţialitate aplicabile. Declaraţiile de
confidenţialitate aplicabile pot fi găsite la
https://www.ing.com/Privacy-Statement.htm
12.2 ING prelucrează Datele cu caracter personal în

conformitate cu legile şi reglementările aplicabile privind
protecţia datelor cu caracter personal şi „Politica globală
de protecţie a datelor colectate de la Clienţi, furnizori şi
parteneri de afaceri” a ING (astfel cum este modificată
sau înlocuită ocazional de o politică globală similară).
Politica a fost aprobată de autorităţile de protecţie a
datelor din Statele membre UE în cauză. Politica globală
de protecţie a datelor poate fi găsită la
https://www.ing.com/Privacy-Statement.htm
13

Diverse

13.1 Cooperare, informare şi detalii de contact ale

Clientului

a Clientul va proceda la şi se va asigura că fiecare
Utilizator va proceda la:
respectarea tuturor legilor şi reglementărilor în
vigoare, inclusiv a legilor şi reglementărilor privind
combaterea spălării de bani, combaterea finanţării
actelor de terorism, impozitele şi sancţiunile;
acordarea cooperării sale depline către ING în
scopul combaterii practicilor de spălare de bani şi
de finanţare a actelor de terorism, menţinerii unor
pieţe financiare transparente şi robuste şi/sau în
orice alt scop pentru a preveni frauda (financiară);
cooperarea cu ING şi furnizarea, la cerere, a tuturor
informaţiilor solicitate de ING prin lege,
reglementare sau conform politicilor interne ale ING
pentru furnizarea Serviciilor;
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furnizarea tuturor informaţiilor şi efectuarea tuturor
acţiunilor şi lucrurilor necesare pentru a permite
ING să dea curs solicitărilor autorităţilor (fiscale)
locale şi externe; şi
furnizarea către ING a tuturor informaţiilor necesare
pentru verificarea identităţii sale şi respectarea
reglementărilor referitoare la cunoaşterea
clientului.
b Clientul va furniza ING informaţii referitoare la
activităţile şi obiectivele sale şi la utilizarea (prevăzută)
a unui Canal ING şi va informa ING cu privire la orice
modificare a detaliilor sale de contact. Dacă detaliile
de contact nu sunt sau nu mai sunt cunoscute din
vina Clientului, ING poate încerca să afle detaliile de
contact ale Clientului fără a fi obligată să procedeze
astfel. Costurile unei astfel de investigaţii vor fi
suportate de Client.
c În relaţiile cu ING, Clientul şi fiecare Utilizator sunt
obligaţi să se identifice prin orice metodă sau
document indicat de ING. ING poate efectua verificări
suplimentare, iar Clientul sau Utilizatorul poate fi
obligat să răspundă la întrebări pentru a-şi confirma
identitatea.
d Clientul convine şi recunoaşte în mod explicit că ING se
poate baza pe faptul că toate informaţiile care îi sunt
furnizate de Client sau Utilizator sunt corecte, exacte
şi complete până când ING primeşte o notificare scrisă
privind contrariul. Clientul va notifica ING în cel mai
scurt timp şi, în ultimă instanţă, în termen de treizeci
(30) de zile, orice modificări şi/sau actualizări ale
informaţiilor furnizate în temeiul prezentei Clauze
13.1.
13.2 Dovezi

a Informaţiile conţinute în evidenţele ING sunt
considerate a constitui dovezi concludente între ING şi
Client, cu excepţia cazului în care Clientul furnizează
dovezi contrare. ING nu este obligată să îşi menţină
evidenţele pe o perioadă mai mare de timp decât
perioada legală de ţinere a evidenţei.
b Fiecare formă de comunicare, incluzând Instrucţiunile,
anunţurile şi rapoartele referitoare la produsele şi
serviciile ING şi ale terţilor, şi, de asemenea, orice altă
formă de comunicare scrisă sau electronică între
Client şi ING pot fi atestate de ING printr-o reproducere
scrisă sau electronică şi/sau o copie a acestei
comunicări din sistemele ING. Aceste comunicări şi
reproduceri sau copii ale acestora asigură dovezi
concludente între ING şi Client, cu excepţia cazului în
care Clientul furnizează dovezi contrare.
13.3 Subcontractare

În furnizarea unui Canal ING, ING poate apela la terţi şi
poate subcontracta (parţial) activităţi.
13.4 Drept de proprietate şi drepturi de proprietate

intelectuală

a Clientului i se acordă o licenţă strict personală,
neexclusivă, netransmisibilă şi necesionabilă de
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c

d

e

utilizare şi instalare a software-ului furnizat de ING
pentru un Canal ING. Cu toate acestea, nu sunt
transferate drepturi de proprietate sau intelectuale
către Client. Această licenţă oferă doar dreptul de a
instala software-ul pe computerul Clientului şi de a-l
utiliza pentru un Canal ING în conformitate cu
scopurile indicate în prezentele Condiţii şi astfel cum
se indică în alt mod de către ING şi este limitată la
perioada de timp în care Clientul este autorizat să
utilizeze un Canal ING.
ING şi persoana care a conferit ING dreptul de utilizare
îşi rezervă toate drepturile, inclusiv de proprietate,
drepturi de autor şi drepturi de proprietate
intelectuală, asupra tuturor Produselor ING, precum şi
a tuturor informaţiilor, recomandărilor şi/sau (altor)
servicii furnizate.
Clientului nu i se permite să modifice, să copieze, să
distribuie, să transfere, să afişeze, să publice, să vândă
sau să licenţieze (conţinutul existent în) Produsele ING,
pentru a produce sau utiliza lucrări derivate din
acestea sau pentru a crea orice link, hipertext sau
hiperlink către pagini secundare de la sau la un Canal
ING.
Denumirile comerciale, mărcile şi siglele (sau semnele
similare acestora) de la ING care apar pe sau în
Produsele ING constituie proprietatea ING. Clientului
nu i se permite să utilizeze niciuna din respectivele
denumiri comerciale, mărci şi sigle fără acordul scris
prealabil al ING.
Clientul va distruge sau returna imediat Produsele ING,
elementele de securitate personalizate ale acestora
şi/sau orice instrumente pentru utilizarea şi/sau
accesarea unui Canal ING (care pot fi returnate) către
ING dacă i se solicită acest lucru.

a Clientul va înainta orice reclamaţii apărute în urma
sau în legătură cu un Serviciu către ING, luând în
considerare procedura de soluţionare a reclamaţiilor a
respectivei Unităţi ING. Informaţii referitoare la
procedura aplicabilă de reclamaţie pot fi găsite la
https://www.ingwb.com/insights/ing-pcm/complaintsprocedures
Procedura de reclamaţie poate fi pusă la dispoziţie în
limba engleză şi orice răspuns al ING poate fi transmis
pe hârtie sau pe un alt suport durabil.
b Excluzând orice reclamaţie şi/sau procedură de
soluţionare extrajudiciară, ING şi Clientul se supun prin
prezenta în mod irevocabil competenţei exclusive a
instanţelor din capitala jurisdicţiei ale cărei legi sunt
aplicabile Serviciului, în conformitate cu Clauza 14.1.
Dacă ING se constituie ca parte civilă, ING, în măsura
permisă de lege, poate iniţia proceduri înaintea unei
alte instanţe competente din orice ţară şi/sau
proceduri concomitente în orice număr de jurisdicţii.

13.5 Exemplare

Contractul poate fi încheiat în orice număr de
exemplare, iar acest lucru are acelaşi efect ca şi cum
semnăturile de pe exemplare ar fi aplicate pe un singur
exemplar al Contractului.
14

Legea aplicabilă şi litigiile

14.1 Legea aplicabilă

a Cu excepţia cazului în care se indică altfel, relaţia
dintre un Client şi ING cu privire la un Serviciu, precum
şi orice obligaţii necontractuale care apar în urma sau
în legătură cu acesta vor intra sub incidenţa şi vor fi
interpretate în conformitate cu legile ţării în care se
află Unitatea ING care oferă Serviciul în cauză.
b Dacă pentru un anumit Serviciu este aleasă o lege
care se abate de la legea aplicabilă indicată la
alineatul a) din prezenta Clauză, această lege va
prevala, iar relaţia dintre un Client şi ING cu privire la
Serviciul în cauză, incluzând părţile relevante din
prezentele Condiţii, va intra sub incidenţa respectivei
legi.
14.2 Litigii
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Anexă 1: Prevederi specifice canalelor
Prezenta anexă face parte integrantă din Condiţiile privind
Canalele ING (Condiţiile). Toţi termenii din prezenta anexă au
aceleaşi semnificaţii ca termenii definiţi în cadrul Condiţiilor.
Pe lângă Condiţii, următoarele prevederi vor fi aplicabile
Canalelor ING de mai jos.
1

InsideBusiness

1.1

Prezenta Clauză 1 se aplică doar pentru InsideBusiness.
Clientul poate utiliza InsideBusiness dacă a convenit
astfel cu Unitatea ING care furnizează InsideBusiness.

1.2

Dacă se convine acest lucru şi în măsura posibilului,
Unitatea ING va permite Clientului să utilizeze
InsideBusiness pentru serviciile prevăzute în Clauza 3.1
din Condiţii. În plus, Unitatea ING va oferi Clientului, prin
intermediul InsideBusiness, acces la alte Canale ING
şi/sau va permite clienţilor să urmărească şi să
localizeze Instrucţiunile trimise printr-un alt Canal ING.
Informaţii suplimentare privind funcţionalităţile şi
serviciile furnizate prin InsideBusiness pot fi obţinute de
la Unitatea ING.

1.3

Clientul poate utiliza o Aplicaţie pentru a accesa şi utiliza
InsideBusiness.

1.4

În plus, dacă se convine astfel, ING va oferi Clientului
posibilitatea de a autoriza sau de a refuza (Loturi) de
Ordine de plată în InsideBusiness care sunt iniţiate în ale
Canale ING. Se pot aplica limitări suplimentare privind
acest Serviciu şi Ordinele de plată corespunzătoare.
Informaţii suplimentare privind funcţionalităţile şi
serviciile furnizate prin InsideBusiness pot fi obţinute de
la ING.

1.5

Loturile de Ordine de plată iniţiate în alte Canale şi
livrate în InsideBusiness pentru autorizare sunt tratate la
fel ca Loturile de Ordine de plată iniţiate în
InsideBusiness. Autorizarea se realizează în funcţie de
nivelul Lotului de Ordine de Plată. Informaţii privind
Ordinele de plată iniţiate în alte Canale ING şi livrate în
InsideBusiness pentru autorizare sunt disponibile doar la
nivelul Loturilor de Ordine de plată, şi nu la nivelul
Ordinelor de plată individuale.

1.6

Contrar prevederii din Condiţiile ING Wholesale Banking
sau oricărei clauze similare din orice Document relevant
privind Serviciile de plată, indicând faptul că Unitatea
ING va transmite Instrucţiunile furnizorului terţ de
servicii în momentul primirii, Unitatea ING va transmite
Instrucţiunile furnizorului terţ de servicii de plată
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responsabil de executare în Ziua lucrătoare indicată de
Client şi/sau de Utilizator pentru executare.
1.7

Se aplică condiţii specifice fiecărei ţări pentru serviciile
InsideBusiness furnizate de următoarele Unităţi ING.
Aceste condiţii specifice fiecărei ţări vor avea întâietate
asupra condiţiilor care nu sunt specifice fiecărei ţări:
a ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky (Sucursala
Bratislava)
i
Cuvântul „capitala” din Clauza 14.2.b din
Condiţii se elimină prin prezenta.
ii
Orice litigiu, reclamaţie sau conflict care
decurge din sau în legătură cu un Serviciu
poate fi soluţionat(ă) în cadrul procedurii de
arbitraj în temeiul Legii nr. 244/2002 Col.
privind arbitrajul astfel cum a fost modificată
(„Legea arbitrajului”), numai în cazul în care
ING şi clientul au încheiat un acord de arbitraj
scris, cu excepţia cazului în care Legea
arbitrajului prevede altfel. Acordul de arbitraj
trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de
Legea arbitrajului. O hotărâre arbitrală
pronunţată care nu mai poate fi revizuită în
temeiul Legii arbitrajului are acelaşi efect
asupra părţilor la procedura de arbitraj ca o
hotărâre definitivă a unei instanţe.
iii
Orice litigiu, reclamaţie sau conflict care
decurge din sau în legătură cu un Serviciu
poate fi soluţionat(ă) extrajudiciar prin mediere
în temeiul Legii nr. 420/2004 Col. privind
medierea astfel cum a fost modificată („Legea
medierii”), numai în cazul în care ING şi Clientul
au încheiat un acord scris privind soluţionarea
litigiului prin mediere, în temeiul Legii privind
medierea. Medierea nu împiedică ING sau
Clientul să iniţieze o acţiune în instanţă sau o
procedură de arbitraj. Medierea poate duce la
un acord cu caracter obligatoriu pentru părţi.
b ING Bank N.V., Sucursala Bucureşti
i
În ceea ce priveşte InsideBusiness, părţile
confirmă că fiecare clauză din prezentele
Condiţii a fost analizată şi negociată de către
părţi în funcţie de cerinţele şi obiectivele
acestora şi, astfel, prevederile privind
contractul în format standard, clauzele
standard şi neuzuale din Codul Civil al
României nu sunt aplicabile. Fiecare parte a
avut dreptul să propună modificări şi să
accepte prevederile finale ale prezentelor
Condiţii în deplină cunoştinţă de cauză ca
urmare a negocierii reuşite dintre părţi.
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ING Bank N.V., Sucursala Lancy / Geneva
i
Definiţia zilei lucrătoare din Clauza 1.1. din
Condiţii se înlocuieşte cu textul „Zi (alta decât
sâmbăta sau duminica) în care băncile sunt
deschise pentru activităţi generale în Geneva şi
Zürich (Elveţia).”
ii
Definiţia datelor cu caracter personal din
Clauza 1.1. din Condiţii se înlocuieşte cu textul:
„Orice informaţii care pot fi legate direct sau
indirect, singure sau în combinaţie cu alte
informaţii, de o persoană fizică sau juridică
identificată sau identificabilă.”
iii Pe lângă Clauzele 11 şi 12 din Condiţii, Clientul,
în nume propriu sau, dacă este cazul, în
numele Utilizatorilor, reprezentanţilor,
acţionarilor şi uzufructuarilor săi:
va îndruma toate persoanele menţionate
mai sus către Declaraţia de
confidenţialitate aplicabilă atunci când
sunt furnizate informaţii despre aceste
persoane;
îşi dă în mod expres consimţământul
pentru prelucrarea, dezvăluirea şi
transferul oricăror Date cu caracter
personal şi informaţii care fac obiectul
obligaţiilor în materie de secret bancar,
confidenţialitate sau protecţia datelor;
exonerează Unitatea ING de obligaţiile
sale în materie de secret bancar,
confidenţialitate şi protecţia datelor;
autorizează Unitatea ING să acorde
accesul la şi/sau să transmită periodic, în
scopul prelucrării, stocării, partajării şi
consultării ulterioare, Date cu caracter
personal şi informaţii băncii ING şi/sau
terţilor din Elveţia şi din străinătate, în
măsura în care această transmitere este
necesară, dezirabilă sau accesorie pentru
prestarea Serviciilor, în oricare dintre
scopurile menţionate în prezentele condiţii
sau în Declaraţia de confidenţialitate
relevantă; şi
în egală măsură, Clientul înţelege şi este
de acord cu faptul că toate părţile
implicate direct sau indirect în prestarea
Serviciilor pot stoca, prelucra şi/sau
transmite astfel de informaţii către terţi,
inclusiv către autorităţile de reglementare
locale şi străine.
ING Bank N.V., Sucursala Milano
i
Cuvintele „capitala jurisdicţiei ale cărei legi
sunt aplicabile Canalului ING, în conformitate
cu Clauza 14.1” din Clauza 14.2.b din Condiţii se
înlocuiesc cu cuvintele „Milano, Italia”.
ii
În plus faţă de Clauza 14.2 din Condiţii, în cazul
în care Clientul nu este mulţumit de rezultatul
procedurii de reclamaţie sau nu a primit un
răspuns în termen de 30 de zile, acesta poate,
cu condiţia îndeplinirii cerinţelor relevante, să
depună o plângere la Arbitrul Bancar şi
Financiar (ABF), în conformitate cu normele
precizate pe www.arbitrobancariofinanziario.it.
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O procedură cu ABF îl scuteşte pe Client de
procedurile de mediere, astfel cum se indică
mai jos. În scopul soluţionării extrajudiciare a
litigiilor care decurg din prezentul acord şi în
legătură cu obligaţia prevăzută de Decretul
legislativ nr. 28/2010, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 98/2013, Clientul şi
ING pot recurge la „Conciliatore Bancario
Finanziario” (o asociaţie pentru soluţionarea
alternativă a litigiilor). Normele care
reglementează Conciliatore Bancario
Finanziario pot fi consultate pe site-ul:
www.Conciliatorebancario.it sau la o altă
instituţie înscrisă în registrul respectiv,
gestionat de Ministerul Justiţiei şi specializat în
servicii bancare şi financiare.
ING Bank N.V., Sucursala Praga
i
Cu excepţia cazului în care se convine altfel,
serviciile de plată prin InsideBusiness fac
obiectul Condiţiilor ING Wholesale Banking.
ii
Data executării unui Ordin de plată nu poate fi
ulterioară perioadei de 90 de zile de la primirea
unui astfel de ordin de către Unitatea ING
cehă.
iii
Clauza 6.5 din Condiţii nu se aplică în cazul
InsideBusiness.
ING Bank (EURASIA) JSC
i
Regulamentul InsideBusiness, publicat periodic
de ING BANK (EURASIA) JSC („Regulamentul
rusesc”), este un Document privind Serviciile
care se aplică relaţiei dintre Client şi ING Bank
(EURASIA) JSC cu privire la InsideBusiness.
ii
Definiţia zilei lucrătoare din Clauza 1.1 din
Condiţii se înlocuieşte cu „o zi care este zi
lucrătoare în conformitate cu legislaţia rusă în
domeniul muncii, cuprinzând posibile
modificări în ceea ce priveşte sărbătorile
legale, aduse de Guvernul Federaţiei Ruse.”
iii Cuvântul „engleză” din Clauza 2.1(c) din
Condiţii se înlocuieşte cu „rusă”.
iv Clauza 2.2(b) din Condiţii se modifică prin
adăugarea, după cuvintele „să modifice
prezentele Condiţii”, cuvintele „şi Regulamentul
rusesc”.
v
Clauza 6.4 din Condiţii se modifică prin
adăugarea, după cuvintele „o perioadă de
valabilitate de 100 de ani”, cuvintele „(sau 1
an, pentru competenţele de reprezentare
reglementate de legislaţia din Rusia)”.
vi Clauza 6.5 din Condiţii nu se aplică în cazul
InsideBusiness.
vii Clauza 14.2(b) din Condiţii se înlocuieşte cu
următorul text: „Toate litigiile care decurg din
sau sunt în legătură cu Contractul se
soluţionează în mod exclusiv şi definitiv în
temeiul Regulamentului Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional din cadrul Camerei de
Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse.
Procedurile de arbitraj se derulează în limba
rusă.”
ING DiBa AG, Sucursala ING Bank
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Se elimină următoarea propoziţie din Clauza
7.1 din Condiţii: „Modificările respectivelor
costuri şi taxe pot fi aplicate cu efect imediat şi
fără înştiinţare prealabilă.” şi se înlocuieşte cu
următorul text: „Modificările comisioanelor sau
taxelor pentru serviciile bancare utilizate în
mod obişnuit şi permanent de Client în timpul
relaţiei de afaceri cu ING sunt puse la dispoziţia
Clientului cel târziu cu două luni înainte de
intrarea în vigoare a termenilor. Clientul are
dreptul să-şi indice dezaprobarea înainte de
data propusă pentru intrarea în vigoare a
modificării. În caz contrar, modificarea intră în
vigoare la data propusă pentru intrarea în
vigoare. ING atrage în mod expres atenţia
Clientului asupra acestei consecinţe în oferta
sa. Clientul are dreptul de a rezilia Contractul
respectiv imediat şi fără costuri înainte de
intrarea în vigoare a modificărilor propuse. ING
atrage în mod expres atenţia Clientului asupra
acestui drept de reziliere în oferta sa. În cazul
în care Clientul reziliază Contractul, taxele sau
comisioanele majorate nu se aplică
Contractului reziliat.”
ii
Clauza 8.1 litera (a) din Condiţii se înlocuieşte
cu următorul text: „Obligaţia ING de a plăti
despăgubiri este limitată după cum urmează:
în cazul daunelor cauzate de încălcarea unei
obligaţii contractuale importante, ING este
răspunzătoare numai în limita valorii daunelor
previzibile în momentul încheierii Contractului;
ING nu este răspunzătoare pentru daunele
cauzate de încălcarea unei obligaţii
contractuale nemateriale.”
iii Clauza 8.1 litera (c) din Condiţii se înlocuieşte
cu următorul text: „Limitarea răspunderii,
astfel cum este prevăzută în Clauza 8.1 litera
(a), nu se aplică daunelor cauzate intenţionat
sau din neglijenţă gravă şi în cazul oricărei alte
răspunderi obligatorii. Neglijenţa gravă
înseamnă nerespectarea obligaţiei de diligenţă
şi de precauţie („verkehrsübliche Sorgfalt”) întro măsură deosebit de gravă, dacă se omit sau
se lasă deoparte considerentele cele mai
simple şi foarte evidente şi dacă nu se ţine
seama de ceea ce toată lumea a gândit în
cazul respectiv.”
JSC ING Bank Ucraina
i
Cuvintele „Banca Centrală Europeană” din
definiţia zilei lucrătoare din Clauza 1.1 din
Condiţii sunt înlocuite prin prezenta de
cuvintele „Banca Naţională a Ucrainei”.
ii
Definiţia semnăturii electronice din Clauza 1.1.
din Condiţii se modifică prin adăugarea
cuvintelor „Semnătură electronică înseamnă
semnătura digitală electronică, în conformitate
cu legislaţia ucraineană”.

iii
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iv

Cuvântul „engleză” din Clauza 2.1(c) din
Condiţii se înlocuieşte cu „ucraineană”.
Pe lângă Clauza 12 din Condiţii, Clientul declară
că a obţinut acordul persoanelor vizate ale
căror date cu caracter personal sunt puse la
dispoziţia ING.

2

InsideBusiness Payments

2.1

Prezenta Clauză 2 se aplică doar pentru InsideBusiness
Payments. Clientul poate utiliza InsideBusiness
Payments dacă a convenit astfel cu Unitatea ING care
furnizează InsideBusiness Payments.

2.2

Dacă se convine acest lucru şi în măsura posibilului, ING
va permite Clientului să utilizeze InsideBusiness
Payments pentru serviciile prevăzute în Clauza 3.1 din
Condiţii. În plus, dacă se convine astfel, ING va oferi
Clientului posibilitatea de a autoriza sau de a refuza în
InsideBusiness Payments Loturi de Ordine de plată care
sunt iniţiate în alte Canale ING. Se pot aplica limitări
suplimentare privind acest serviciu şi Ordinele de Plată
corespunzătoare. Informaţii suplimentare privind
funcţionalităţile şi serviciile furnizate prin InsideBusiness
Payments pot fi obţinute de la ING.

2.3

Loturile de Ordine de plată iniţiate în alte Canele ING şi
livrate în InsideBusiness Payments pentru autorizare
sunt tratate la fel ca Loturile de Ordine de plată iniţiate
în InsideBusiness Payments. Autorizarea se realizează în
funcţie de nivelul Lotului de Ordine de Plată. Informaţii
privind Ordinele de plată iniţiate în alte Canale ING şi
livrate în InsideBusiness Payments pentru autorizare
sunt disponibile doar la nivelul Loturilor de Ordine de
plată, şi nu la nivelul Ordinelor de plată individuale.

2.4

Contrar prevederii din Condiţiile ING Wholesale Banking
sau oricărei clauze similare din orice Document relevant
privind Serviciile de plată, indicând faptul că ING va
transmite Instrucţiunile furnizorului terţ de servicii în
momentul primirii, ING va transmite Instrucţiunile
furnizorului terţ de servicii de plată responsabil de
executare în Ziua Lucrătoare indicată de Client şi/sau de
Utilizator pentru executare.

2.5

Un Ordin de Plată pentru executare la o anumită dată
sau la finalul unei anumite perioade poate fi revocat în
InsideBusiness Payments până la finalul Zilei Lucrătoare
ce precedă ziua transmiterii Instrucţiunilor către
furnizorul terţ de servicii.

3

InsideBusiness Trade

3.1

Prezenta Clauză 3 se aplică doar pentru InsideBusiness
Trade. Clientul poate utiliza InsideBusiness Trade dacă a
convenit astfel cu Unitatea ING care furnizează
InsideBusiness Trade.

3.2

Dacă se acceptă acest lucru şi în măsura posibilului, ING
va permite Clientului să utilizeze InsideBusiness Trade
pentru serviciile prevăzute în Clauza 3.1 din Condiţii.
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Informaţii suplimentare privind funcţionalităţile şi
serviciile furnizate prin InsideBusiness Trade pot fi
obţinute de la ING.
3.3

Drept condiţie pentru accesarea şi utilizarea
InsideBusiness Trade, Clientul se va asigura că, în
permanenţă, va fi numită Utilizator cel puţin o persoană
fizică autorizată să numească alţi Utilizatori.

4

InsideBusiness Payments CEE

4.1

Prezenta Clauză 4 se aplică doar pentru InsideBusiness
Payments CEE oferit de sucursale ale ING Bank NV sau
alte Unităţi ING („Local Sites”). Clientul poate utiliza şi
Local Site dacă se stabileşte acest lucru împreună cu
Unitatea ING în cauză.

4.2

Dacă se acceptă acest lucru şi în măsura în care este
posibil, ING va permite Clientului să utilizeze
InsideBusiness Payments CEE Local Site pentru serviciile
prevăzute în Clauza 3.1 din Condiţii. Informaţii
suplimentare privind funcţionalităţile şi serviciile
furnizate prin InsideBusiness Payments CEE Local Sites
pot fi obţinute de la ING.

4.3

Pe lângă Condiţii, Unitatea ING care oferă canalul
InsideBusiness Payments CEE în cauză poate rezilia
Contractul referitor la respectivul canal cu efect imediat,
fără a fi obligată să plătească daune sau orice altă
formă de despăgubire, în cazul în care Contul la
respectiva Unitate ING a fost închis.

4.4

InsideBusiness Payments CEE Local Sites
a InsideBusiness Payments CEE Bulgaria oferit de ING
Bank N.V. Sucursala Sofia
i InsideBusiness Payments CEE Bulgaria este oferit
de ING Bank N.V. Sucursala Sofia. Relaţia dintre
Client şi ING cu privire la InsideBusiness Payments
CEE Bulgaria, inclusiv Contractul, Condiţiile şi orice
obligaţii necontractuale care apar în urma sau în
legătură cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei din Bulgaria.
b InsideBusiness Payments CEE Republica Cehă oferit
de ING Bank N.V., Sucursala Praga
i InsideBusiness Payments CEE Republica Cehă
este oferit de ING Bank N.V. Sucursala Republica
Cehă. Relaţia dintre Client şi ING cu privire la
InsideBusiness Payments CEE Republica Cehă,
inclusiv Contractul, Condiţiile şi orice obligaţii
necontractuale care apar în urma sau în legătură
cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei din Republica Cehă.
ii Cu excepţia cazului în care se stabileşte altfel,
serviciile de plată prin InsideBusiness Payments
CEE Republica Cehă fac obiectul Condiţiilor ING
Wholesale Banking.
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iii Data executării unui Ordin de plată nu poate fi
ulterioară perioadei de 90 de zile de la primirea
unui astfel de ordin de către Unitatea ING cehă.
iv Clauza 6.5 din Condiţii nu se aplică în cazul
InsideBusiness Payments CEE Republica Cehă.
InsideBusiness Payments CEE Ungaria oferit de ING
Bank N.V. Sucursala Ungaria
i InsideBusiness Payments CEE Ungaria este oferit
de ING Bank N.V. Sucursala Ungaria. Relaţia dintre
Client şi ING cu privire la InsideBusiness Payments
CEE Ungaria, inclusiv Contractul, Condiţiile şi orice
obligaţii necontractuale care apar în urma sau în
legătură cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei din Ungaria.
InsideBusiness CEE Payments Polonia oferit de ING
Bank Slaski S.A.
i InsideBusiness Payments CEE Polonia este oferit
de ING Bank Slaski S.A. Relaţia dintre Client şi ING
cu privire la InsideBusiness Payments CEE Polonia,
inclusiv Contractul, Condiţiile şi orice obligaţii
necontractuale care apar în urma sau în legătură
cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei din Polonia.
InsideBusiness Payments CEE România oferit de ING
Bank N.V. Sucursala Amsterdam Bucureşti
i InsideBusiness Payments CEE România este oferit
de ING Bank N.V. Sucursala Amsterdam Bucureşti.
Relaţia dintre Client şi ING cu privire la
InsideBusiness Payments CEE România, inclusiv
Contractul, Condiţiile şi orice obligaţii
necontractuale care apar în urma sau în legătură
cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei din România.
ii În ceea ce priveşte InsideBusiness Payments CEE
România, părţile confirmă că fiecare clauză din
prezentele Condiţii a fost analizată şi negociată
de către părţi în funcţie de cerinţele şi obiectivele
acestora şi, astfel, prevederile privind contractul
în format standard, clauzele standard şi neuzuale
din Codul Civil al României nu sunt aplicabile.
Fiecare parte a avut dreptul să propună
modificări şi să accepte prevederile finale ale
prezentelor Condiţii în deplină cunoştinţă de
cauză ca urmare a negocierii reuşite dintre părţi.
InsideBusiness Payments CEE Rusia oferit de ING
Bank (EURASIA) JSC
i InsideBusiness Payments CEE Rusia este oferit de
ING BANK (EURASIA) JSC. Relaţia dintre Client şi
ING cu privire la InsideBusiness Payments CEE
Rusia, inclusiv Contractul, Condiţiile şi orice
obligaţii necontractuale care apar în urma sau în
legătură cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei din Rusia.
ii Regulamentul InsideBusiness Payments CEE
Rusia, publicat periodic de ING BANK (EURASIA)
JSC („Regulamentul rusesc”), este un Document
privind Serviciile care se aplică relaţiei dintre
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Client şi ING Bank (EURASIA) JSC cu privire la
InsideBusiness Payments CEE Rusia.
iii Definiţia zilei lucrătoare din Clauza 1.1 din Condiţii
se înlocuieşte cu „o zi care este zi lucrătoare în
conformitate cu legislaţia rusă în domeniul
muncii, cuprinzând posibile modificări în ceea ce
priveşte sărbătorile legale, aduse de Guvernul
Federaţiei Ruse.”
iv Cuvântul „engleză” din Clauza 2.1(c) din Condiţii
se înlocuieşte cu „rusă”.
v Clauza 2.2(b) din Condiţii se modifică prin
adăugarea, după cuvintele „să modifice
prezentele Condiţii”, cuvintele „şi Regulamentul
rusesc”.
vi Clauza 6.4 din Condiţii se modifică prin
adăugarea, după cuvintele „o perioadă de
valabilitate de 100 de ani”, cuvintele „(sau 1 an,
pentru competenţele de reprezentare
reglementate de legislaţia din Rusia)”.
vii Clauza 6.5 din Condiţii nu se aplică în cazul
InsideBusiness Payments CEE Rusia.
viii Clauza 14.2(b) din Condiţii se înlocuieşte cu
următorul text: „Toate litigiile care decurg din sau
sunt în legătură cu Contractul se soluţionează în
mod exclusiv şi definitiv în temeiul
Regulamentului Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional din cadrul Camerei de Comerţ şi
Industrie a Federaţiei Ruse. Procedurile de arbitraj
se derulează în limba rusă.”
InsideBusiness Payments CEE Slovacia oferit de ING
Bank N.V., pobočka zahraničnej banky (Sucursala
Bratislava)
i InsideBusiness Payments CEE Slovacia este oferit
de ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky.
Relaţia dintre Client şi ING cu privire la
InsideBusiness Payments CEE Slovacia, inclusiv
Contractul, Condiţiile şi orice obligaţii
necontractuale care apar în urma sau în legătură
cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei din Slovacia.
ii Clientul şi Unitatea ING slovacă convin prin
prezenta că orice litigiu, pretenţie sau conflict
apărut(ă) în urma sau în legătură cu Contractul
pentru InsideBusiness Payments CEE Slovacia
(inclusiv toate aspectele privind existenţa,
valabilitatea şi rezilierea acestuia) vor fi
soluţionate de Tribunalul Permanent de Arbitraj al
Asociaţiei Bancare din Slovacia sau de Tribunalul
din Republica Slovacă ce deţine jurisdicţie locală
în baza Normelor de Procedură Civilă, indiferent
de ce s-a convenit între Client şi Unitatea ING
slovacă în Documentul privind Serviciile pentru
deschiderea Contului relevant.
iii Serviciile de plată furnizate prin intermediul
InsideBusiness Payments CEE Slovacia fac
obiectul Condiţiilor ING Wholesale Banking.
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iv Setul I-Dentity. Clientul confirmă prin prezenta că
a citit şi este de acord cu „Condiţiile ING I-Dentity”
(astfel cum sunt specificate mai pe larg în
manualul de utilizare) şi că a informat toţi
Utilizatorii cu privire la aceste Condiţii, în cazul în
care a comandat cardul cu cip şi cititorul de
carduri cu cip furnizate în cadrul setului „ING IDentity”.
h InsideBusiness Payments CEE Ucraina oferit de JSC
ING Bank Ucraina
i InsideBusiness Payments CEE Ucraina este oferit
de JSC ING Bank Ucraina. Relaţia dintre Client şi
ING cu privire la InsideBusiness Payments CEE
Ucraina, inclusiv Contractul, Condiţiile şi orice
obligaţii necontractuale care apar în urma sau în
legătură cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei din Ucraina.
ii Cuvintele „Banca Centrală Europeană” din
definiţia zilei lucrătoare din Clauza 1.1 din Condiţii
sunt înlocuite prin prezenta de cuvintele „Banca
Naţională a Ucrainei”.
iii Definiţia semnăturii electronice din Clauza 1.1. din
Condiţii se modifică prin adăugarea cuvintelor
„Semnătură electronică înseamnă semnătura
digitală electronică, în conformitate cu legislaţia
ucraineană”.
iv Cuvântul „engleză” din Clauza 2.1(c) din Condiţii
se înlocuieşte cu „ucraineană”.
v Pe lângă Clauza 12 din Condiţii, Clientul declară că
a obţinut acordul persoanelor vizate ale căror
date cu caracter personal sunt puse la dispoziţia
ING.
5

InsideBusiness Connect

5.1

Prezenta Clauză 5 se aplică doar pentru InsideBusiness
Connect. Clientul poate utiliza InsideBusiness Connect
dacă a stabilit astfel cu ING Bank N.V.

5.2

Dacă se acceptă acest lucru şi în măsura posibilului, ING
va permite Clientului să utilizeze InsideBusiness Connect
pentru serviciile prevăzute în Clauza 3.1 din Condiţii. În
plus, Loturile de Ordine de plată iniţiate în InsideBusiness
Connect pot fi, dacă se acceptă acest lucru, autorizate
prin InsideBusiness sau prin InsideBusiness Payments.
Informaţii suplimentare privind funcţionalităţile şi
serviciile furnizate prin InsideBusiness Connect pot fi
obţinute de la ING.

5.3

Relaţia dintre Client şi ING cu privire la InsideBusiness
Connect, inclusiv Contractul, Condiţiile şi orice obligaţii
necontractuale care apar în urma sau în legătură cu
acesta intră sub incidenţa exclusivă a legislaţiei
olandeze.

6

Serviciul ING pentru SWIFTNet
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6.1

Prezenta Clauză 6 se aplică doar pentru Serviciul ING
pentru SWIFTNet. Clientul poate utiliza Serviciul ING
pentru SWIFTNet dacă a convenit astfel cu ING Belgium
SA/NV.

6.2

Dacă se acceptă acest lucru şi în măsura în care este
posibil, ING va permite Clientului să utilizeze Serviciul ING
pentru SWIFTNet pentru serviciile prevăzute în Clauza
3.1 din Condiţii. În plus, Loturile de Ordine de plată
iniţiate în Serviciul ING pentru SWIFTNet pot fi, dacă se
acceptă acest lucru, autorizate prin InsideBusiness sau
prin InsideBusiness Payments. Informaţii suplimentare
privind funcţionalităţile şi serviciile furnizate prin
Serviciul ING pentru SWIFTNet pot fi obţinute de la ING.

6.3

Pentru a putea utiliza Serviciul ING pentru SWIFTNet, un
contract între Client şi S.W.I.F.T. SCRL, o companie
constituită în conformitate cu legislaţia din Belgia,
pentru furnizarea serviciilor oferite de S.W.I.F.T. SCRL,
cunoscută ca „SWIFTNet”, trebuie să fie pe deplin în
vigoare şi implementat.

6.4

6.5

6.6

Pentru a accesa şi utiliza Serviciul ING pentru SWIFTNet,
Clienţii trebuie să utilizeze metodele de acces şi
semnătură oferite de S.W.I.F.T. SCRL sau altă metodă de
acces şi utilizare indicată în Documentele privind
Serviciile de plată sau comunicată de ING sau de
S.W.I.F.T. SCRL.
Clientul înţelege şi convine în mod expres că Utilizatorii
individuali nu pot fi identificaţi în Serviciul ING pentru
SWIFTNet şi că ING nu poate verifica dacă o Instrucţiune
este sau nu iniţiată de un Utilizator autorizat. Drept
urmare, toate Instrucţiunile primite prin Serviciul ING
pentru SWIFTNet vor fi considerate ca fiind emise de
Utilizatori autorizaţi, iar Clientul convine în mod expres
că ING nu va fi răspunzătoare pentru nicio consecinţă
decurgând din emiterea de Instrucţiuni de către
persoane neautorizate. Fiecare Utilizator va fi considerat
autorizat doar pentru a emite Instrucţiuni, în număr
nelimitat, iar orice limită indicată într-o împuternicire ce
numeşte un Utilizator nu se va aplica pentru Serviciul
ING pentru SWIFTNet. Prezenta Clauză nu se aplică însă
Instrucţiunilor iniţiate de Utilizatori în Serviciul ING
pentru SWIFTNet cu semnătură prin intermediul 3SKey,
un token personal validat şi acceptat de ING, în măsura
posibilului, care permite ING să identifice Utilizatorul şi
autorizaţia acestuia de a emite astfel de Instrucţiuni.

prima solicitare a ING, Clientul va pune la dispoziţie
aceste date într-un format accesibil pentru ING.
6.7

ING nu va fi răspunzătoare pentru (i) consecinţele ce
decurg din furt, pierdere, însuşire ilegală sau utilizarea
neautorizată a metodelor de acces şi semnătură oferite
de S.W.I.F.T. SCRL sau de o terţă parte sau pentru (ii)
neacţionarea în baza instrucţiunilor primite de la
acestea. Orice răspundere în legătură cu cele de mai sus
se va afla sub incidenţa prevederilor contractului dintre
Client şi S.W.I.F.T. SCRL sau terţa parte aplicabilă. Fără a
aduce atingere Clauzei 4.1.i, Clientul va înştiinţa şi se va
asigura că orice Utilizator va înştiinţa fără întârziere
S.W.I.F.T. SCRL sau terţa parte aplicabilă în momentul în
care ia la cunoştinţă despre orice furt, pierdere, însuşire
ilegală sau utilizare neautorizată a metodelor de acces
şi semnătură oferite de partea respectivă.

6.8

ING nu va fi răspunzătoare pentru netransmiterea sau
transmiterea greşită, neexecutarea sau executarea
greşită a Instrucţiunilor datorate (in)activităţii S.W.I.F.T.
SCRL.

6.9

Relaţia dintre Client şi ING cu privire la Serviciul ING
pentru SWIFTNet, inclusiv Contractul, Condiţiile şi orice
obligaţii necontractuale care apar în urma sau în
legătură cu acesta intră sub incidenţa exclusivă a
legislaţiei belgiene.

7

EBICS

7.1

Prezenta Clauză 7 se aplică doar pentru EBICS. Clientul
poate utiliza EBICS dacă a convenit astfel cu ING Bank
N.V.

7.2

Dacă se acceptă acest lucru şi în măsura posibilului, ING
va permite Clientului să utilizeze EBICS pentru serviciile
prevăzute în Clauza 3.1 din Condiţii. În plus, Loturile de
Ordine de plată iniţiate în EBICS pot fi autorizate, dacă se
acceptă acest lucru, prin intermediul InsideBusiness.
Informaţii suplimentare privind funcţionalităţile şi
serviciile furnizate prin EBICS pot fi obţinute de la ING.

7.3

Relaţia dintre Client şi ING cu privire la EBICS, inclusiv
Contractul, Condiţiile şi orice obligaţii necontractuale
care apar în urma sau în legătură cu acesta intră sub
incidenţa exclusivă a legislaţiei olandeze.

Clientul este obligat să identifice şi să monitorizeze
Instrucţiunile specifice iniţiate de Utilizatori specifici şi să
aplice măsurile de siguranţă necesare pentru a evita
situaţiile în care persoanele neautorizate iniţiază
Instrucţiuni. Clientul se obligă să păstreze în siguranţă,
pe o perioadă de minimum şapte ani, toate datele cu
privire la accesarea şi utilizarea Serviciului ING pentru
SWIFTNet de către fiecare Utilizator, în special datele cu
privire la Instrucţiunile iniţiate de fiecare Utilizator. La
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Anexă 2: Reguli de securitate privind
serviciile bancare pe mobil şi prin Internet
Clientul este obligat să se asigure că Utilizatorii sunt obligaţi
prin şi vor respecta şi îndeplini toate obligaţiile indicate în
Condiţiile privind Canalele ING („Condiţiile”) şi în Documentele
relevante privind Serviciile. Fiecare Utilizator trebuie să ia
toate măsurile posibile pentru utilizarea în siguranţă a
Aplicaţiei sau a oricărui Canal ING şi păstrarea în siguranţă a
(unui element de securitate personalizat al) unui Instrument
de Autorizare. Prezenta anexă la Condiţii conţine un rezumat
de nivel înalt neexhaustiv al regulilor de securitate pe care
trebuie să le respecte un Utilizator. Prezenta anexă este
oferită doar în scop orientativ pentru Client, pentru a o pune
la dispoziţia Utilizatorilor săi, şi nu înlocuieşte prevederile şi
elementele de securitate încorporate în Condiţii. ING are
dreptul de a revizui aceste reguli de securitate cu efect
imediat, fără înştiinţare prealabilă.

Reguli de securitate privind serviciile bancare pe
mobil şi prin Internet
Atunci când utilizaţi o Aplicaţie sau un Canal ING (un sistem
securizat de servicii bancare online şi/sau un canal de
comunicaţii electronice oferit de ING) pentru servicii bancare
sau comunicarea cu ING, este responsabilitatea
dumneavoastră să menţineţi siguranţa comunicaţiilor şi
tranzacţiilor dumneavoastră bancare. Aceasta înseamnă
respectarea prezentelor Reguli de Securitate.
1 Păstraţi secretul codurilor dumneavoastră de securitate
Codurile de securitate sunt parole, coduri PIN şi toate
(celelalte) elemente de securitate personalizate ale unui
„Instrument de Autorizare” (orice procedură sau
instrument utilizat(ă) pentru a accesa şi utiliza un serviciu
al ING şi/sau pentru a da (consimţământul pentru) o
instrucţiune către ING).
Codurile dumneavoastră de securitate sunt personale:
nu lăsaţi niciodată pe nimeni să le vadă şi nu spuneţi
niciodată nimănui care sunt codurile dumneavoastră.
Nu vă notaţi codurile de securitate şi nu le salvaţi într-un
fişier. Dacă trebuie să aveţi ceva care să vă aducă
aminte, asiguraţi-vă că este într-o formă care are înţeles
doar pentru dumneavoastră.
Dacă sistemul vă permite să alegeţi o parolă, un nume
de utilizator sau un cod PIN, asiguraţi-vă că
acesta/aceasta nu este uşor de ghicit. De exemplu, nu
folosiţi zile de naştere, numele membrilor familiei sau
coduri poştale.
Aveţi grijă să nu lăsaţi pe nimeni să vadă ce tastaţi
atunci când introduceţi un cod.
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Nu dezvăluiţi niciodată coduri de securitate niciunei
persoane care le solicită, de exemplu, prin telefon, întrun e-mail, într-un SMS sau mesaj WhatsApp sau faţă în
faţă. Personalul ING nu vă va cere niciodată codurile.
2 Nu lăsaţi pe nimeni altcineva să utilizeze Instrumentul
dumneavoastră de Autorizare personalizat
Daţi dovadă de prudenţă atunci când utilizaţi
Instrumentul dumneavoastră de Autorizare.
Păstraţi în permanenţă Instrumentul de Autorizare întrun loc sigur şi aveţi grijă să nu-l pierdeţi.
Verificaţi regulat că aveţi în continuare în posesie
Instrumentul de Autorizare.
3 Asiguraţi-vă că toate dispozitivele pe care le utilizaţi
pentru servicii bancare dispun de protecţie de securitate
corespunzătoare
Dispozitivele pe care le utilizaţi pentru servicii bancare,
cum ar fi telefonul mobil, tableta sau computerul
dumneavoastră, trebuie să aibă un sistem de operare
original, care este actualizat permanent la cea mai
recentă versiune.
Software-ul pe care îl utilizaţi trebuie să fie permanent la
zi. Dacă utilizaţi o Aplicaţie pentru a accesa un Canal ING,
aveţi grijă să instalaţi permanent cea mai recentă
versiune.
Un computer sau un laptop pe care îl utilizaţi pentru un
Canal ING trebuie să aibă protecţie de securitate sub
forma unui software antivirus şi firewall.
Nu instalaţi software ilegal.
Securizaţi accesul la telefonul mobil, tableta sau
computerul dumneavoastră prin intermediul unui cod de
acces.
Asiguraţi-vă că nimeni altcineva nu poate utiliza contul
dumneavoastră pentru Canalul ING sau Aplicaţia
dumneavoastră. Nu vă lăsaţi niciodată computerul,
laptopul, tableta sau telefonul mobil nesupravegheat(ă)
în timp ce sunteţi conectat la Canalul ING sau aţi deschis
Aplicaţia. Întotdeauna deconectaţi-vă şi blocaţi-vă
dispozitivul înainte de a-l lăsa nesupravegheat sau când
aţi terminat de utilizat un Canal ING sau Aplicaţia.
4 Verificaţi-vă regulat contul bancar
Ori de câte ori primiţi extrase bancare fie online, fie pe
hârtie, verificaţi în cel mai scurt timp existenţa eventualelor
tranzacţii neautorizate. Dacă ING vă oferă detaliile
tranzacţiilor online, aveţi grijă să le verificaţi regulat, cel
puţin o dată pe săptămână. Dacă primiţi doar extrase pe
hârtie, verificaţi-le în decurs de o săptămână de la primire
cel mai târziu.
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5 Raportaţi imediat incidentele către ING şi luaţi orice
măsuri indicate de ING
Trebuie să ne telefonaţi imediat dacă suspectaţi că
securitatea (elementului de securitate personalizat al)
Instrumentului dumneavoastră de Autorizare, a Aplicaţiei
sau a Canalului ING a fost compromisă. Trebuie în orice caz
să ne telefonaţi în următoarele situaţii:
aveţi cunoştinţă de sau suspectaţi faptul că altcineva
cunoaşte sau a utilizat detaliile dumneavoastră de
securitate;
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atunci când utilizaţi Aplicaţia sau un Canal ING,
descoperiţi tranzacţii neefectuate de dumneavoastră
sau de un alt Utilizator autorizat;
Instrumentul dumneavoastră de Autorizare sau
telefonul mobil, tableta sau computerul pe care îl/o
utilizaţi pentru servicii bancare online a fost furat(ă) sau
s-a pierdut.
De asemenea, sunaţi-ne imediat dacă întâmpinaţi orice
altă problemă care este neobişnuită, cum ar fi o pagină de
conectare necunoscută.
Dacă vă spunem să luaţi o anumită măsură, de exemplu,
pentru a preveni alte incidente, trebuie să acţionaţi
conform instrucţiunilor.
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