
 
 
 

MANDAT DE DEBITARE DIRECTĂ 
Ê

numărul                                              din data de __.__ /__.__ /__.__.__.__ 

 

Secţiunea „Instrucţiunii de debitare directă” (denumită în continuare secţiunea IDD) 
 

I. PLĂTITOR/SPONSOR, persoană fizică titulară de cont curent la: _______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DATE  PRIVIND DEBITAREA DIRECTĂ 
 
Beneficiar (beneficiar sponsorizare):ÊÊSOS Satele Copiilor Romania  Cod beneficiar: DD0115 
         

Suma  maximă sponsorizată:   25                      20                       15               
 

Altă sumă:  __.__.__  Lei,    în litere ..................................................................................................... 
 

Cod IBAN plătitor: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ 

 

III. BENEFICIAR PLATĂ/CONT COLECTOR 

Detalii bancare privind contul colector al Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare: 

Banca: Banca Transilvania Cod IBAN: RO62 BTRL 0130 1205 9865 5802 

Banca: BCR Cod IBAN: RO05 RNCB 0106 1256 7480 0001 

Banca: BRD Cod IBAN: RO15 BRDE 130S V609 7196 1300 

Banca: Raiffeisen Cod IBAN: RO75 RZBR 0000 0600 0915 9044 

Banca: Unicredit Cod IBAN: RO87 BACX 0000 0006 9799 3000 
Banca: ING Bank N.V. Amsterdam, 
Sucursala Bucuresti 

Cod IBAN: RO48 INGB 0001 0082 0122 8910 

 

Data de început debitare directă:  __.__ /__.__ /__.__.__.__  
 

 
 
 
 
 
 
 
Completat în prezenţa (nume şi prenume, semnătura) .......................................................................... 

în data: __.__ /__.__ /__.__.__.__ 

Oraş, Judeţ:  
 
Adresă: 

Nume şi prenume: 

CNP: 
 
__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ 

Telefon:  
 
E-mail: 

Plătitor/Sponsor, 
Semnătura 
 

   

 

prevazut si nici impiedicat de aceasta (caz fortuit) sau alte evenimente asimilate acestora. Astfel, sunt cazuri de forta 
majora, cu titlu de exemplu, si fara a se limita la: orice fel de catastrofe naturale, cutremure, explozii, inundatii, precum 
si alte evenimente imprevizibile si insurmontabile care impiedica sau intarzie indeplinirea prezentului Contract. Banca va 
notifica existenta evenimentului care provoaca imposibilitatea de executare a obligatiilor intr-un termen rezonabil de la 
data cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca imposibilitatea de executare. 
 
IX. CONTESTATII SI NOTIFICARI 
Toate notificarile si corespondentele intre parti se realizeaza in scris, in limba romana. 
Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul Mandat, toate notificarile sau orice alte comunicari ale 
Platitorului catre Banca in baza prezentului Mandat vor fi transmise Bancii de catre Platitor personal, prin prezentarea la 
ghiseele Bancii si vor deveni efective numai:  
a. daca sunt completate si semnate formularele speciale puse la dispozitie de Banca si  
b. in momentul in care sunt primite de un reprezentant autorizat al Bancii. 
Transmiterea prin posta, scrisoare recomandata sau curier a oricarei notificari a Platitorului catre Banca nu este permisa 
si, in cazul in care, in ciuda acestor prevederi, este efectuata, va fi efectuata in intregime pe riscul Mandantului. Banca 
are dreptul sa trimita Mandantului notificari in conformitate cu Termenii si Conditiile privind Serviciile de Plata. 
In cazul in care Platitorul contesta orice informatii si/sau operatiuni legate de instructiunile de debit direct emise de 
Beneficiar, acestea se vor rezolva direct intre acesta si Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor din contractul 
de sponsorizare neimplicand Institutia Colectoare in niciun fel. 
 
X. DISPOZITII FINALE 
a) Prezentul mandat este guvernat de legislatia romana. 
b) Datele de identificare ale autoritatii de supraveghere: Banca Nationala a Romaniei, cu sediul in Bucuresti, str. Lipscani 

nr. 25, Sect. 3, Cod 030031. 
c) Prezentul Mandat se completeaza cu conditiile generale care guverneaza relatia dintre Banca si Platitor si cu legislatia 

in vigoare.  
d) Prin semnarea prezentului Mandat Platitorul declara ca a inteles si accepta in mod expres continutul fiecarei clauze 

cuprinse in acest paragraf cu privire la limitarea raspunderii Bancii conform carora: 
o Banca va putea fi tinuta responsabila pentru prejudiciile materiale cauzate in mod direct Platitorului printr-o fapta 

savarsita cu intentie sau din culpa grava, nu insa si pentru prejudiciile care ii sunt cauzate prin simpla neglijenta 
sau imprudenta; 

o Banca nu va putea fi tinuta responsabila cand se dovedeste ca Banca a actionat potrivit prevederilor Mandatului;  
o Banca nu va putea fi tinuta responsabila pentru operatiunile care nu pot fi onorate din cauza lipsei de disponibilitati 

sau insuficientei fondurilor din Contul Platitorului, precum si ilegalitatatea operatiunilor;  
o Banca nu va putea fi tinuta responsabila pentru Tranzactiile bancare valabil efectuate si ulterior contestate de catre 

Platitor. 
e) Platitorul confirma faptul ca Banca i-a pus in vedere faptul ca, pe langa drepturile si obligatiile contractuale, fiecare 

dintre parti are drepturi si obligatii conferite prin lege. Totodata, Platitorul confirma si accepta ca prezenta se 
completeaza cu Conditiile Generale Bancare pentru persoane fizice. 

f) Platitorul declara si garanteaza pe propria raspundere ca: 
- are capacitatea deplina pentru a semna, a-si exercita drepturile si pentru a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul 
Mandat;  
- a citit, a inteles si a acceptat faptul ca participa la o intelegere de Debitare Directa;  
- toate informatiile referitoare la contul sau sunt exacte si va comunica Beneficiarului orice modificare a acestora in 
termen de 5 (cinci) Zile Bancare de la data efectuarii lor;  
- prezentul Mandat se va aplica exclusiv ca modalitate de plata si nu va avea nicio implicatie cu privire la contractele care 
au stat la baza acestuia incheiate intre Platitor si Beneficiar;  
- toate informatiile pe care le furnizeaza catre Banca in legatura cu prezentul Mandat sunt adevarate, complete si exacte 
din toate punctele de vedere, iar acesta nu are cunostinta de niciun fapt sau circumstanta semnificativ(a) care sa nu fi 
fost comunicat(a) Bancii si care daca ar fi fost comunicat(a) ar fi putut afecta in mod nefavorabil decizia Bancii cu privire 
la acceptarea sau neacceptarea prezentului Mandat.  
 

 
     Banca i-a oferit un exemplar al prezentului contract pe suport hartie, in limba romana si intr-o forma clara si ca a fost 
informat despre termenul de 15 zile pe care il are la dispozitie pentru a decide daca accepta incheierea acestuia. Ca 
urmare a faptului ca a citit, a inteles si este de acord cu informatiile prealabile puse la dispozitie de banca, isi exprima 
acordul expres cu privire la reducerea termenului de 15 zile si doreste semnarea prezentului contract astazi. 
 

     A primit cu 15 zile inainte de data semnarii de subsemnatul/ta a prezentului mandat un exemplar al acestui document 
pe suport hartie. 

 
Prezentul mandat este semnat de catre Platitor astazi, ___________________________, in trei exemplare, un exemplar 
original fiind inmanat Platitorului, in prezenta unui reprezentant al Beneficiarului. 
 
 
BANCA                    PLATITOR 
 

   

 

DD0115000501

Îți mulțumesc!



Sectiunea CLAUZE MANDAT 
I. DEFINITIE TERMENI 
Platitor: Persoana fizica avand calitatea de consumator, titular al unui cont curent in lei ce a aderat la serviciul pentru 
debitare directa a contului, prin semnarea prezentului contract. 
Beneficiar: Asociatia pentru Relatii Comunitare, organizatie Non-Profit, cu care Banca a incheiat un angajament de 
debitare directa, in contul careia clientul platitor doreste sa faca plati lunare reprezentand sponsorizari, cont curent ce 
urmeaza sa fie creditat cu contravaloarea sponsorizarii, conform instructiunilor de plata transmise Bancii; sponsorizarea 
se va face in favoarea Beneficiarului indicat in sectiunea IDD din prezentul contract. 
Banca: Institutia de credit la care Platitorul are deschis contul curent care urmeaza a fi debitat, iar Beneficiarul are 
deschis contul care urmeaza a fi creditat cu suma prevazuta in instructiunea de debitare directa. 
Contul Platitorului: inseamna contul curent al Platitorului, denominat in RON.  
Instructiuni de debitare directa (IDD): Reprezinta operatiuni de plata autorizate prin prezentul mandat de catre 
Platitor; sunt initiate de Beneficiar in baza acordului de sponsorizare semnat cu Platitorul, apoi trimise catre Banca in 
vederea incasarii sumelor, prin debitarea automata a contului clientului Platitor; elementele definitorii ale IDD sunt 
incluse in prima sectiune a prezentului contract. 
Data platii: Data la care se va efectua o debitare a contului conform instructiunilor de debitare directa venite de la 
Beneficiar, asa cum este prevazuta in acordul de sponsorizare semnat intre Beneficiar si Platitor. 
Limita maxima: Suma maxima sponsorizata, astfel cum este indicata in sectiunea IDD a prezentului contract, ce poate 
fi debitata de pe contul platitorului. In cazul in care suma indicata in IDD initiata de Beneficiar este mai mare decat 
aceasta limita maxima, plata nu va avea loc.  
Mandat: Imputernicire data de Platitor Bancii, prin semnarea prezentului contract, in vederea efectuarii platilor catre 
Beneficiarul mentionat in mandat. 
 
II. OBIECTUL MANDATULUI 
Prin prezentul contract Platitorul isi exprima consimtamantul si autorizeaza:  
- Beneficiarul sa emita IDD asupra contului Platitorului; 
- Banca sa debiteze automat contul Platitorului cu sumele mentionate in IDD-urile emise de Beneficiar. Banca va credita, 
in limitele prezentului contract, suma mentionata in IDD in contul Beneficiarului deschis la BANCA, in numele si pe seama 
Platitorului. 
 
III. OBLIGATIILE PARTILOR 
3.1. Obligatiile Platitorului 
a) Platitorul are obligatia sa completeze in sectiunea IDD din prezentul contract datele personale si cele referitoare la 

Beneficiar, precum si conditiile referitoare la debitare, corect si complet, pentru a fi luat in evidenta si inclus in 
Instructiunea de debitare directa.  
Platitorul poate modifica unilateral instructiunile date Bancii in Mandat referitoare la contul din care se fac platile si/sau 
limita maxima. Platitorul ia cunostinta de faptul ca, in situatia anterior mentionata, este posibil ca data de intrare in 
vigoare a modificarilor sa nu fie imediat urmatoare datei modificarilor efectuate.  
Modificarile aduse instructiunilor aferente Mandatului sunt opozabile Bancii numai dupa acceptarea si operarea lor in 
sistem de catre Banca. Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru niciun fel de prejudicii suferite de Platitor in 
intervalul cuprins intre data modificarii si data acceptarii. 

b) Platitorul autorizeaza Banca sa notifice Beneficiarul despre Mandatul pe care i l-a acordat in vederea derularii 
serviciului de debitare directa si sa comunice Beneficiarului orice informatii necesare in legatura cu executarea 
Mandatului. 

c) Platitorul are responsabilitatea sa asigure fondurile necesare in contul curent la Data Platii. In cazul in care, la Data 
platii, disponibilul din Contul Platitorului nu acopera integral suma transmisa de Beneficiar in instructiunea de plata, 
Banca nu va intreprinde nicio actiune, platile partiale nefiind permise. De asemenea, plata se va efectua doar in 
conditiile in care contul Platitor nu este blocat ca urmare a unei masuri de indisponibilizare luata de Banca sau dispusa 
de un organ avand asemenea competente/atributii. 

d) Platitorul poate revoca un Mandat cel tarziu la sfarsitul zilei anterioare Datei platii. De la momentul intrarii in vigoare a 
revocarii, orice operatiune de plata viitoare aferenta respectivului Mandat va fi considerata neautorizata. Suspendarea 
Mandatului pe o anumita perioada nu este posibila.  

e) Platitorul are dreptul sa solicite, in maxim 13 Luni de la data debitarii, prin depunerea unei cereri scrise la orice unitate 
a Bancii, restituirea sumei debitate din contul sau reprezentand contravaloarea unei IDD emise de Beneficiar, daca 
prezentul Mandat, era revocat la data executarii IDD in conformitate cu prevederile de la punctul V sau daca IDD nu a 
fost executat in conformitate cu prezentul Mandat sau cu prevederile IDD primite de la Beneficiar. 

3.2. Obligatiile Bancii 
a) Banca se obliga sa debiteze contul Platitorului si sa crediteze contul indicat in IDD, conform instructiunilor de plata 

transmise de Beneficiar si la datele indicate de Beneficiar, astfel cum este specificat in IDD, cu conditia existentei 
disponibilitatilor suficiente in Contul Platitorului. 

b) Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru nicio neintelegere referitoare la IDD transmise de Beneficiar. Acestea 
urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor acordului de sponsorizare incheiat intre Platitor si Beneficiar. 

c) Banca va pune la dispozitia Platitorului extrasul de cont, ca modalitate de informare asupra operatiunilor de debitare 
automata a contului. 

 
IV. COMISIOANE: 
Banca nu va percepe Platitorului comision pentru executarea IDD. 
 
V. INTRAREA IN VIGOARE, MODIFICAREA SI DURATA MANDATULUI: 
Prezentul Mandat intra in vigoare la data semnarii lui de catre Banca. La data semnarii de catre Platitor, acesta intra in 
posesia unui exemplar original al Mandatului. Un exemplar semnat si de catre Banca ii poate fi remis Platitorului, la 
cerere, prin mijloacele specifice de comunicare cu banca. In cazul in care Platitorul nu solicita un exemplar semnat de 
catre Banca, valabilitatea prezentului contract nu este afectata, Platitorul luand la cunostinta ca Banca va executa 
mandatul conform termenilor agreati, indiferent de remiterea catre Platitor a exemplarului semnat de catre Banca. 

Banca va refuza semnarea prezentului mandat in cazul in care datele Platitorului sau specimenul de semnatura al 
acestuia cuprinse in mandat nu corespund cu cele comunicate anterior Bancii, intrarea in vigoare a mandatului fiind 
prorogata pana la lamurirea situatiei. Punerea in aplicare a mandatului se realizeaza in termenul agreat intre Banca si 
Beneficiar dupa intrarea in vigoare a Mandatului.  
Platitorul poate modifica, in mod unilateral, instructiunile date Bancii in Mandat. Orice modificare a instructiunilor cuprinse 
in Mandat se transmite Bancii in scris si intra in vigoare la data semnarii de catre Banca.  
Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru niciun fel de prejudicii suferite de Platitor in intervalul cuprins intre data 
modificarii si data intrarii in vigoare.  
Prezentul mandat de debitare directa are o perioada de valabilitate de 5 ani, pana la revocarea sau modificarea sa. 
 
VI. CONFIDENTIALITATEA:  
6.1 Platitorul este de acord ca Banca sa poata utiliza informatiile rezultate din acest Mandat in scopul dezvoltarii de noi 
produse si servicii bancare, pentru actiuni comerciale, precum si pentru analize statistice.  
6.2 Platitorul este de acord cu transmiterea de catre Banca catre Beneficiar sau catre Banca a oricaror informatii cu 
caracter personal continute in Mandatul de Debitare Directa sau informatii cu privire la contul/conturile sale. Platitorul 
este de acord ca datele din mandatul de debitare directa sa fie stocate de catre Asociatia pentru Relatii Comunitare si de 
catre organizatia beneficiara pentru administrarea contributiilor si pentru eventualele comunicari ulteriore. De asemenea, 
Platitorul este de acord ca Banca sa comunice si altor terti aceste informatii in baza conventiilor incheiate conform 
reglementarilor in vigoare. 
6.3 Platitorul si Banca se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor, datelor si documentelor la care 
acestea au sau ar putea avea acces, direct sau indirect, urmare a negocierii, incheierii si executarii prezentului Mandat si 
sa nu le dezvaluie decat cu acordul prealabil expres si exprimat in scris celeilalte parti.  
Platitorul si Banca sunt de acord ca urmatoarele nu vor fi considerate informatii confidentiale: 

(i) cele care sunt/erau in posesia legala a partii respective sau sunt/erau cunoscute de aceasta, in orice mod, fara 
obligatie de confidentialitate, inainte de data incheierii prezentului Mandat; 

(ii) cele care erau publice la data dezvaluirii sau au devenit publice, in orice alt mod si/sau din orice alt motiv 
neimputabil partii respective; 

(iii) cele care sunt solicitate de catre orice autoritate/institutie etc. de stat/guvernamentala/administrativa/de 
supraveghere/de reglementare, orice instanta judecatoreasca sau arbitrala sau orice alta autoritate/institutie etc. 
conform legislatiei in vigoare aplicabile. 

6.4 Platitorul declara si garanteaza in mod expres Bancii urmatoarele: 
(1) Autorizeaza Banca, in mod expres si irevocabil, sa puna la dispozitia/sa furnizeze autoritatilor abilitate si/sau tertelor 
persoane autorizate/agreate de catre Banca, date/informatii referitoare la prezentul contract. 
(2) A luat cunostinta de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date, si despre drepturile sale in contextul prelucrarii datelor cu caracter 
personal: dreptul de acces la date, de informare, de interventie si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau 
justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legii, trimitand o adresa scrisa, datata si semnata, catre Banca, in care 
sa se precizeze numele complet si domiciliul pentru identificare. 
(3) Este de acord, in mod expres si irevocabil, ca Banca sa prelucreze si sa stocheze datele personale furnizate, potrivit 
art. 5 din Legea nr. 677/2001, in scopul desfasurarii activitatilor bancare, precum si in scopul desfasurarii oricaror 
campanii (ex: campanie tip sondaj de opinie) prin care se urmareste imbunatatirea continua a serviciilor/produselor 
bancare oferite. Banca are dreptul, in scopurile mentionate anterior de a transmite aceste date catre terte parti si 
societatilor din cadrul grupului din care face parte Banca, aflate in tara sau in strainatate. 
 
VII. INCETAREA/REVOCAREA MANDATULUI  
a) Platitorul va putea solicita unilateral Bancii revocarea Mandatului, respectiv incetarea prestarii serviciului de debitare 

directa, printr-o cerere scrisa la sediul Bancii sau ultilizand canalele electronice puse la dispozitie de catre Banca. 
Aceasta solicitare este opozabila Bancii numai dupa notificarea in scris de catre Platitor sau dupa modificarea direct in 
aplicatia de Internet Banking de catre acesta (acolo unde e posibil), respectiv dupa acceptarea si operarea ei in sistem 
de catre Banca.  

b) Revocarea mandatului are loc la momentul comunicarii dispozitiei de revocare prin canalele electronice puse la 
dispozitie de Banca sau, atunci cand este posibil, prin completarea si semnarea unui formular pus la dispozitie de catre 
Banca la sediul acesteia. Cu toate acestea, revocarea Mandatului transmisa Bancii intr-o zi ce coincide cu o Data de 
Plata intra in vigoare in ziua lucratoare urmatoare. 

c) Dupa primirea de catre banca a revocarii Mandatului, orice IDD viitoare va fi considerata neautorizata. Revocarea 
Mandatului nu afecteaza nici un drept sau obligatie care au aparut in legatura cu un IDD emisa in baza Mandatului 
initial, daca revocarea are loc dupa momentul limita mai sus mentionat. 

d) Mandatul poate fi denuntat unilateral de catre Banca cu un preaviz transmis cu cel putin 2 luni inainte de data la care 
doreste incetarea Mandatului.   

e) In cazul inchiderii contului curent al Platitorului la Banca din care se face plata, astfel cum acesta este identificat in 
sectiunea IDD din prezentul contract. 

f) Prin reziliere, in cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile mandatuale sau le executa in mod 
necorespunzator.  

g) In caz de forta majora daca aceasta subzista pe o perioada mai mare de 30 de zile de la notificarea cazului de forta 
majora. 

h) In cazul declararii de catre Platitor a unor date eronate/false in acesta. 
i) In orice alte cazuri prevazute de lege. 
 
VIII. FORTA MAJORA  
Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neindeplinirea vreunei obligatii ce ii revine in conformitate cu prevederile 
acestui Mandat, daca aceasta situatie este rezultatul direct sau indirect al unor imprejurari exterioare independente de 
vointa sau capacitatea Bancii, imprevizibile, absolut invincibile si inevitabile, care nu ii sunt imputabile si care o impiedica 
sa isi indeplineasca in mod corespunzator obligatiile contractuale (forta majora), sau al unui eveniment care nu putea fi 


