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Catre,
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA
CONSUMATORILOR

Stimate domnule presedinte,
Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) saluta si
sustine proiectul de ordin care vizeaza afisarea costurilor tranzactiilor cu
carduri derulate la ATM.

Consideram initiativa extrem de binevenita, din mai multe puncte de
vedere. Mai intai, ea va contribui cu certitudine la o mai buna informare a
consumatorilor in legatura cu costurile tranzactiilor efectuate !a ATM,
ceea ce-i va ajuta sa ia decizii in cunostinta de cauza si sa efectueze
doar acele operatiuni de care au neaparata nevoie, cunoscand costurile
exacte ale acestora.

ln plus, avand in vedere costurile ridicate pe care le implica utilizarea
cardurilor de debit/credit pentru retragerea de numerar la ATM (in special
in cazul ATM-urilor altor banci), afisarea acestor informatii ar putea sa-i
determine pe consumatorii utilizatori de carduri sa isi schimbe
comportamentul de plata in favoarea utilizarii cardurilor Ia comercianti.

Daca lucrurile vor sta asa, Romania va recupera din gap-ul care o
desparte in acest moment de economiile dezvoltate ale Uniunii Europene,
acolo unde procentul utilizarii cardurilor pentru tranzactii la comercianti
este de cateva ori mai ridicat.
ln zilele care au trecut de la publicarea pe site-ul ANPC a proiectului de
ordin, am avut timp sa luam act si de pozitia unora dintre reprezentantii
comunitatii bancare. Am constatat ca aeestia solicita prelungirea
perioadei Oe consultare publica cu 6 saptamani, si mentioneaza ca
implementarea prevederilor ordinului nu se va putea face decat dupa cel

putin 12 luni de la publicare, implicand costuri foarte mari pentru

consumatori.
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AURSF considera ca punctele de vedere ale acestor reprezentanti ai
comunitatii bancare nu sunt decat partial justificate, argumentatia
utilizata avand de fapt scopul de a inlarzia cat mai mult posibil adoptarea
unui act normativ de pe urma caruia consumatorii utilizatori de servicii
financiare ar avea de castigat si nu de pierdut.
In aceste conditii, AURSF propune o abordare de natura sa tina cont in
primul rand de interesele consumatorilor utilizatori de servicii financiare,
dar in acelasi timp sa raspunda si unora dintre obiectiile aduse de
reprezentantii comunitatii bancare, pentru a permite atat adoptarea, cat
si implementarea ordinului propus de ANPC pana Ia finalul anului in curs.

Mai concret, AURSF propune urmatoarea forma a proiectului de ordin
(modificarile sunt marcate cu albastru si cu scris inclinat), din dorinta de
a-si aduce o contributie pozitiva la finalizarea cu succes a intregului
demers.

Art. 1 Prestatorii de servicii care efectueaza operatiuni de acceptare la
plata prin intermediul cardurilor de debit si a cardurilor de credit emise rn
Romania, la terminalele ATM aflate pe teritoriul Romanieiau obligatia de
a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, taxelor, speze/or, si
oricaror altor tipuri de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatoru!
in legatura cu operatiunile derulate la ATM, in ordinea efectuarii acestora.

Art. 2 (1) Pe ecranul video al terminalelor ATM vor fi inscrise toate
informatiile legate de costurile fiecarei operatiuni efectuate, inainte de
momentul efectuarii acesteia, Consumatorul va avea posibilitatea, daca
tranzactia nu ii esfe oferita in mod gratuit, sa renunte la efectuarea
acesteia, prin apasarea unui buton de anulare a respectivei operatiuni
(eliberare de numterar, transfer intre conturi, ptata facturi, sau orice alt
seruiciu solicitat in mod expres de consumator si efectuat prin
intermediul ATM).
(2) lnformatiile prevazute la alin. (1) trebuie indicate in mod vizibil si intr-o
forma neechivoca, usor de citit.

(3) lnaltimea si latimea literelor si cifrelor pentru afisarea informatiilor
specifice privind costurile operatiunii trebuie sa fie egala cu cea a
celorlalte caractere afisate pe ecran.
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(4) Atisarea

cosf ului fiecarei operatiuni

de plata se ya realiza dupa cum

urmeaza:
a) pentru cardurile de debit sau de credit emise de prestatorii de seruicii
care le accepta la plata la ATM proprii, cosfu/ operatiunrTor se va afisa in
suma exacta;
b) pentru cardurile de debit sau de credit emise de alti prestatori de
servicii de plata decat cei carora le apartin ATM-urile, costurile
operatiunilor se pot afisa in suma exacta sau rn forma procentuala, in
functie de capabilitatile tehnice ale sisfeme/or informatice care
gesfione aza ATM-urile respeetive.

Art. 3 ln termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentului ordin,
prestatorii de servicii mentionati la art. 1 vor lua masurile tehnice care se
impun pentru a permite afisarea costului fiecarei operatiuni de plata
derulate la ATM in suma exacta.

Art.4 Operatorii economici

mentionati la art. 1au obligatia ca, in cazul
blocarii/retinerii cardului de debiUcredit la terminalul ATM care le apartine
sau pe care il gestioneaza, sa informeze consumatorii, prin semnal video
de avertizare pe ecranul terminalului, cu privire la urmatoarele:

a) Termenul maxim in care consumatorul poate reintra in posesia
cardului blocaUretinut, precum si pasil pe care trebuie sa ii urmeze;
b) lndicarea numarului de telefon pe care consumatorul trebuie sa
apeleze in cazul in care cardul a fost blocaUretinut, daca acesf
lucru esfe necesar, precum si intervalul orar in care consumatorul
poate efectua acesf apel.

/

Art. 5 Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
Speram ca viziunea noastra asupra proiectului de ordin sa fie impartasita
atat de dvs., cat si de reprezentantii comunitatii bancare, astfel incat
dezideratul informarii corecte
complete
consumatorilor care
efectueaza operatiuni de plata la ATM sa se realizeze cat mai curand.
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Cu deosebita stima,

Alin lacob
Presedinte AURSF
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