INFORMARE PRIVIND FOLOSIREA MODULULUI “PLATĂ ONLINE CU CARDUL”
Folosirea modulului “Plată online cu cardul” pentru plata ratelor creditelor caordate de Patria
Credit IFN SA, disponibil pe site-ul www.patriacredit.ro, implică acceptarea condțiilor de
utilizare ce sunt detaliate mai jos.
Serviciul de plată on-line cu cardul este pus la dispoziție de Patria Credit IFN SA prin
intermediul EuroPayment Services S.R.L. (www.euplatesc.ro). Prin folosirea acestui serviciu
sunteți de acord cu Politica de confidențialitate (https://www.euplatesc.ro/politica-deconfidentialitate.php), cu Termeni și Condițiile puse la dispoziție de www.euplatesc.ro,
precum și cu Termenii și Condițiile (https://www.patriacredit.ro/termeni-si-conditii) de
folosire a site-ului Patria Credit IFN SA.
În realizarea plătii on-line cu cardul, Patria Credit IFN SA nu prelucrează date cu caracter
personal ale utilizatorilor serviciului.
Termenii și condițiile de folosire a serviciului
Serviciul este oferit în mod gratuit utilizatorilor care îndeplinesc condițiile de mai jos:
-

-

Dețin un cod de credit valid. Codul de credit este un număr compus din 18 cifre și este
oferit de Patria Credit IFN SA beneficiarului creditului la momentul semnarii
contractului de credit.
Sunt beneficiari ai unui contract de credit semnat cu Patria Credit IFN SA sau sunt
mandatarii acestora (prin primirea codului de credit de la beneficiari).
Sunt de acord să efectueze o plată de cel puțin 1 leu, aferentă creditului identificat
prin codul de credit introdus.

Pentru folosirea serviciului, utilizatorul trebuie să dețină urmatoarele:
-

Să dețină un cod de credit aferent unui contract de credit acordat de Patria Credit IFN
SA
Să dețină un card bancar
Să dețină o adresă de e-mail validă, solicitată de euplatesc.ro pentru realizarea plății
și pentru primirea confirmării de realizare a plății

Prin folosirea modulului de plată online cu cardul utilizatorul își asumă răspunderea
completării corecte a codului de contract și faptul că deține autorizările necesare pentru a
efectua plata pentru creditul pentru care introduce codul de contract.
Litigii
Prin utilizarea modulului de „Plată on-line cu cardul”, utilizatorul a luat la cunoștință asupra
faptului că legile române vor guverna prezenta Informare și pentru orice dispută care ar putea
să apară între utilizator și Patria Credit și EuroPayment Services S.R.L., se va încerca mai întâi
rezolvarea pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă
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nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile
române în vigoare.
Diverse
Dacă oricare dintre cele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta
nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu realizarea plătii, clientul acceptă fără
obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract
valabil încheiat.
Fiind de acord cu această informare îți asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg
din folosirea modulului Plata online cu cardul.

PATRIA CREDIT Instituție Financiară Nebancară S.A. Sediu central șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et.
7, sector 2, București, România, cod poștal 020112, Nr. R.C.: J40/19452/21.11.2017 CIF: RO16129932
Banca Patria Bank, IBAN: RO65CARP0451P0715893RO01 | Tel: 0800 872 874 (gratuit) / 021 304 0060 (tarif normal, apelabil
internațional)| Fax:+ 40 21 222 11 38 www.patriacredit.ro

