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 Termeni şi condiţii  
 
Pentru a trimite aplicaţia către bancă vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiile de mai jos. Prin 
completarea prezentei aplicaţii sunt de acord în mod expres şi neechivoc că toate datele şi informaţiile 
personale furnizate către GARANTI BANK S.A. să fie utilizate de către aceasta în vederea contactării mele 
de către angajaţi ai GARANTI BANK S.A. şi soluţionării prezentei aplicaţii.  
 
Înţeleg şi sunt de acord că pentru a primi informaţii suplimentare cu privire la suma pe care o pot 
împrumuta, perioada de rambursare, valoarea ratei lunare, etc. este necesar să mă prezint în oricare din 
agenţiile GarantiBank sau pot apela Alo Garanti la 0800 80 1234 (apel gratuit din orice reţea de telefonie 
fixă) sau la 021.200.9494 (număr cu tarif normal), disponibil zilnic între 09.00 – 22.00.  
 
Înţeleg şi sunt de acord că, în conformitate cu legea, GARANTI BANK S.A. este abilitată să efectueze orice 
verificări, să solicite şi să obţină informaţii despre subsemnatul de la orice autoritate competentă, registru 
public, arhivă, bază de date electronică sau organism abilitat deţinător de astfel de informaţii.  
 
Înţeleg şi sunt de acord că GARANTI BANK S.A. are dreptul de a refuza acordarea creditului, urmare 
neprezentării de către subsemnatul a tuturor documentelor solicitate (cum ar fi: documente de identitate, 
dovada venitului/veniturilor obţinute, documente referitoare la garanţii) şi urmare a verificărilor 
efectuate de către GARANTI BANK S.A., în conformitate cu procedurile interne şi dispoziţiile legale în 
vigoare. În cadrul parteneriatului cu Okazii.ro bonusul de 50 lei se acordă doar după aprobarea aplicaţiei 
de card de credit în maximum o săptămână de la aprobare. Bonusul se acordă pentru cardurile de credit 
aprobate, în afara campaniei de refinanţare.  
Campania este valabilă pentru aplicaţiile de card de credit aprobate până la 31 decembrie 2014. 
Campania este valabilă pentru cardurile de credit Bonus Card Classic, Bonus Card Gold, Bonus Card 
Platinum, WWF Bonus Card şi Băneasa Bonus Card. 
 
Totodată, îmi exprim în mod expres şi neechivoc acordul în vederea prelucrării de către GARANTI BANK 
S.A. a datelor mele cu caracter personal (dupa cum este acest termen definit în Legea nr. 677/2001, cu 
modificările ulterioare), atât în scopul procesării prezentei aplicaţii, cât şi în scopul bunei derulări a relaţiei 
contractuale, cu transmiterea, inclusiv în scopul prelucrării acestor date, către terţi împuterniciţi de către 
GARANTI BANK S.A. să opereze date cu caracter personal în numele său, instituţii şi societăţi ce au drept 
obiect de activitate colectarea/furnizarea de informaţii despre comportamentul persoanelor beneficiare 
de servicii bancare.  
 
Am luat la cunoştinţă că dispun şi îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001: 
dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu 
fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa instanţei de judecată. (Banca este înscrisă în 
Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 16842 si 16849). 
     


