
Tabel restrans (Short Form) standard 

 
Comision lunar Pe achizitie 

Retragere de la 
bancomat 

Reincarcare cu 
bani 

 

0,00$ 0,00$ 2,50$  N/A 

Interogare sold la bancomat  0,50$ 

Relatii clienti (automat sau operator live) 0,00$  

Inactivitate (dupa 6 luni cu nicio tranzactie) 2,99$ pe luna 

Percepem 3 alte tipuri de comisioane. Iata cateva dintre acestea: 

Comision de la card la banca 2,50$ 

Comision de refuz la bancomat (intern si in 
strainatate) 

1,00$ 

Fara optiunea de descoperire de cont (overdraft)/credit. 

Fondurile dumneavoastra sunt eligibile pentru asigurare FDIC.  

Pentru informatii generale despre conturi preplatite, accesati cfpb.gov/prepaid. 

Gasiti detaliile si conditiile tuturor comisioanelor si serviciilor in pachet sau apelati 
1.833.832.3401 sau accesati bet365.emltopup.com.  

Cardul preplatit bet365 Mastercard® este emis de catre MetaBank®, membra FDIC, in temeiul unei licente oferite de Mastercard 
International Incorporated. Cardul este administrat de EML Payments USA, LLC. 

  



Lista tuturor taxelor (“Long Form”) pentru cardul preplatit bet365 Mastercard 

Toate comisioanele Valoare Detalii 

Obtinere numerar  

Retragere de la 
bancomat  

2,50$ 

Acesta este comisionul nostru. Atunci cand utilizati un 
bancomat, e posibil sa vi se aplice un comision de catre 
operatorul bancomatului sau orice retea folosita la 
completarea tranzactiei. 

Comision de refuz la 
bancomat (intern) 

1,00$ 
Acesta este comisionul nostru. Veti fi taxat daca tranzactia 
este refuzata. 

Informatii 

Relatii clienti (automat) 0,00$ 
Nu se percep comisioane pentru apelarea liniei telefonice 
automatizate a serviciului nostru relatii clienti, inclusiv 
pentru intrebari despre balanta. 

Relatii clienti (operator 
live) 

0,00$ Apeluri telefonice nelimitate cu operatori live. 

Interogare sold la 
bancomat 

0,50$ 

Acesta este comisionul nostru. Atunci cand utilizati un 
bancomat, e posibil sa vi se aplice un comision de catre 
operatorul bancomatului sau orice retea folosita la 
completarea tranzactiei. 

Utilizarea cardului in afara Statelor Unite 

Tranzactie 
internationala 

2,99% Din valoarea in dolari americani a fiecarei tranzactii.  

Retrageri internationale 
de la bancomat 

3,00$ 

Acesta este comisionul nostru. E posibil sa vi se aplice un 
comision de catre operatorul bancomatului, chiar daca nu 
finalizati o tranzactie. In plus fata de comisioanele 
operatorului bancomatului care vi se aplica. 

Comision de refuz la 
bancomat (in 
strainatate) 

1,00$ 
Acesta este comisionul nostru. Veti fi taxat daca tranzactia 
este refuzata. 

Interogare sold la 
bancomat - 
international 

0,50$ 
Acesta este comisionul nostru. E posibil sa vi se aplice un 
comision si de catre operatorul bancomatului. 

Altele 

Comision de la card la 
banca  

2,50$ 
 Vi se percepe acest comision atunci cand mutati fonduri 
de pe cardul dumneavoastra intr-un cont bancar extern. 

Inactivitate  2,99$ 
Veti fi taxat 2,99$ in fiecare luna dupa ce nu ati finalizat o 
tranzactie cu cardul dumneavoastra timp de 6 luni. 

Comision de inlocuire a 
cardului 

4,95$ 
Daca cardul dumneavoastra este pierdut sau furat, vi se 
percepe o taxa de 4,95$ pentru inlocuirea cardului. 

Fondurile dumneavoastra sunt eligibile pentru asigurare FDIC. Fondurile dumneavoastra vor fi 
pastrate sau transferate la MetaBank, o instittutie asigurata FDIC. Odata ajunse acolo, fondurile 
dumneavoastra sunt asigurate pana la 250.000$ de catre FDIC in cazul in care MetaBank intra in 
criza, daca cerintele specifice de asigurare a depunerilor sunt respectate. Pentru detalii, consultati 
fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html. 
Fara optiunea de descoperire de cont (overdraft)/credit. 
Contactati serviciul Relatii Clienti telefonic la numarul 1.833.832.3401, prin posta la adresa Card 
Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, Missouri 64114, sau accesati 
bet365.emltopup.com 
Pentru informatii generale despre conturi preplatite, accesati cfpb.gov/prepaid. Daca aveti o 
plangere despre un cont preplatit, apelati Consumer Financial Protection Bureau at 1-855-411-2372 
sau accesati cfpb.gov/complaint. 

 

  



Cardul Preplatit bet365 Mastercard® - Contractul Titularului de Card 
 
DETALII DE CONTACT ALE SERVICIULUI RELATII CLIENTI: 
Adresa:  Card Services, 1221 W. 103rd Street, #256, Kansas City, MO 64114  
Website:  bet365.emltopup.com 
Numar de telefon: 1.833.832.3401 
 
INFORMATII IMPORTANTE:  
(1) VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE. ACEST ACORD CONTINE O CLAUZA DE ARBITRAJ CARE PRESUPUNE CA TOATE 

PLANGERILE SA FIE SOLUTIONATE PRINTR-UN ARBITRAJ OBLIGATORIU. 
(2) SA STITI INTOTDEAUNA SUMA EXACTA IN DOLARI DISPONIBILA PE CARD. E POSIBIL CA COMERCIANTII SA NU AIBA 

ACCES PENTRU A DETERMINA BALANTA CARDULUI. 
(3) PRIN ACCEPTAREA, SEMNAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI CARD, SUNTETI DE ACORD SA RESPECTATI TERMENII 

SI CONDITIILE ACESTUI CONTRACT. 
(4) PRIN UTILIZAREA ACESTUI CARD, SUNTETI DE ACORD SI CU POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A METABANK 

(ATASATA). MANAGERII DE PROGRAM POT AVEA POLITICI DE CONFIDENTIALITATE DIFERITE ASADAR ESTE 
IMPORTANT SA CONSULTATI SI POLITICA ACESTORA, DACA ESTE CAZUL. 

 
Acest Contract al Titularului de Card (“Contractul”) stabileste termenii si conditiile conform carora cardul preplatit bet365 

Mastercard (“Cardul”) a fost emis pentru dumneavoastra de catre MetaBank. "Dumneavoastra" si "al dumneavoastra" inseamna 
persoana sau persoanele care a/au primit si sunt autorizati sa utilizeze cardul, asa cum este stabilit in acest contract. "Noi," "noua," 
si "nostru/noastra" inseamna in mod colectiv, MetaBank, o casa de economii administrata federal, membra FDIC, si diviziunile sau 
cesionarii acesteia, incluzand de asemenea, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, managerul nostru de program. 
“Managerul de Program” se refera la EML Payments USA, LLC, care presteaza anumite servicii cu privire la Cardul 
dumneavoastra in numele MetaBank. “Contul bet365” se refera la contul dumneavoastra de utilizator bet365. Contul bet365 nu este 
un cont MetaBank si MetaBank nu este responsabila pentru gestionarea unui astfel de cont. “Informatiile” inseamna in mod 
colectiv oricare si toate comunicatiile, acordurile, documentele, notificarile si informatiile pe care vi le furnizam referitor la contul 
cardului dumneavoastra pe cale electronica cu acordul dumneavoastra. Cardul este netransmisibil si poate fi anulat in orice moment 
fara o notificare prealabila, in conformitate cu legislatia aplicabila. Va rugam sa cititi acest contract cu atentie si sa il pastrati pentru 
evidenta dumneavoastra. Tabelul complet cu comisioane, cunoscut si sub numele de “Long Form (Tabel extins),” este atasat si 
este considerat parte din acest contract.  
 
1. DESPRE CARDUL DUMNEAVOASTRA 

Cardul dumneavoastra este un card preplatit, care va permite sa accesati fondurile cu care ati alimentat contul cardului 
dumneavoastra. Trebuie sa aveti grija de cardul dumneavoastra la fel cum aveti grija de bani. Va sfatuim sa va semnati cardul 
atunci cand il primiti. Acest card trebuie folosit pentru uz personal, familial sau casnic si nu in scopuri de afaceri. Contul cardului 
dumneavoastra nu constituie un cont curent sau unul de economii si nu este legat in vreun fel de niciun alt cont pe care il aveti. 
Cardul nu este un card cadou si nici nu trebuie utilizat ca si cadou. Acest card nu este un card de credit. Nu veti primi nicio dobanda 
pentru fondurile din contul cardului dumneavoastra. Va putem inchide cardul sau putem refuza sa procesam orice tranzactie care 
consideram ca ar putea incalca termenii acestui contract sau care reprezinta activitate ilegala sau frauduloasa. Este raspunderea 
dumneavoastra sa ne anuntati imediat despre orice modificari la adresa dumneavoastra, numarul de telefon sau adresa de e-mail. 
Daca va schimbati adresa cu o adresa in afara Statelor Unite, e posibil sa va anulam cardul si sa va returnam fondurile in 
conformitate cu acest contract.  

 
2. VERIFICAREA CARDULUI 

Informatii importante pentru deschiderea contului de card: Pentru a ajuta guvernul federal sa lupte impotriva activitatilor 
de finantare a terorismului si spalare de bani, USA PATRIOT Act cere tuturor institutiilor financiare si partilor terte ale acestora sa 
obtina, sa verifice si sa inregistreze orice informatii care identifica fiecare persoana care isi deschide un cont de card.  
 

Ce inseamna aceasta pentru dumneavoastra: Atunci cand solicitati un card, va vom cere numele, adresa, data nasterii si 
alte informatii care ne vor permite sa va identificam. E posibil sa solicitam si o copie a permisului de conducere sau alte documente, 
in orice moment. E posibil sa aveti anumite restrictii de utilizare pana cand reusim sa va verificam cu succes identitatea. 
 

Eligibilitate si activare: Pentru a fi eligibil sa utilizati si sa activati cardul, reprezentati si ne garantati ca: (i) aveti cel putin 21 
de ani; (ii) informatiile personale pe care ni le-ati furnizat sunt adevarate, corecte si complete; (iii) ati citit acest contract si sunteti de 
acord cu si va veti supune termenilor acestuia.  

 
3. TRANZACTII NEAUTORIZATE 

a. Date de contact in cazul unui transfer neautorizat 
Daca credeti ca ati pierdul cardul sau ca acesta v-a fost furat, contactati IMEDIAT serviciul Relatii Clienti, la datele de contact 

pe care le puteti gasi la inceputul acestui contract. 
 
b. Raspunderea dumneavoastra in cazul tranzactiilor neautorizate 
Informati-ne IMEDIAT daca credeti ca ati pierdut cardul sau ca acesta v-a fost furat sau daca credeti ca s-a efectuat un transfer 

electronic de fonduri, fara permisiunea dumneavoastra. Cel mai bun mod de a reduce eventualele pierderi este sa contactati 
serviciul Relatii Clienti. Puteti pierde toti banii pe care ii aveti in cont. Daca ne informati in termen de 2 zile lucratoare dupa ce ati 
observat pierderea sau furtul cardului dumneavoastra, puteti pierde cel mult 50$ daca cineva v-a folosit cardul fara permisiunea 
dumneavoastra. Daca NU ne informati in termen de 2 zile lucratoare de la pierderea sau furtul cardului dumneavoastra si putem 
dovedi ca am fi putut opri persoana care v-a utilizat cardul fara permisiunea dumneavoastra daca ne-ati fi informat despre acest 
lucru, riscati sa pierdeti suma de 500$. 

De asemenea, daca istoricul dumneavoastra electronic indica transferuri pe care nu le-ati facut, inclusiv cele efectuate cu 
cardul dumneavoastra sau prin alte mijloace, informati-ne imediat. Daca nu ne informati in termen de 60 de zile de la ultima data 
cand v-ati accesat contul (daca transferul neautorizat a putut fi vazut in istoricul electronic), sau de la data la care v-am trimis 
PRIMUL istoric scris in care transferul neautorizat a aparut, e posibil sa nu mai primiti inapoi banii pe care i-ati pierdut dupa cele 60 
de zile, daca putem dovedi ca am fi putut impiedica ca o alta persoana sa va ia banii, daca ne-ati fi informat la timp. Daca nu ne-ati 
informat dintr-un motiv intemeiat (ex: o calatorie lunga sau spitalizare), vom extinde intervalul de timp.  

 
Cardul dumneavoastra poate avea masuri suplimentare de protectie impotriva utilizarii neautorizate: 



Conform Mastercard Zero Liability Policy, raspunderea dumneavoastra pentru tranzactii neautorizate cu cardul Mastercard este de 
0,00$ daca ne informati imediat dupa ce ati realizat ca acesta este pierdut sau furat si ati luat masurile necesare pentru a va proteja 
cardul impotriva pierderii, furtului sau utilizarii neautorizate. Aceasta politica care va limiteaza raspunderea nu se aplica tranzactiilor 
de debit care nu sunt procesate de Mastercard, anumitor tranzactii comerciale sau carduri inregistrate. 
 
 

c. Zile lucratoare  
In scopul acestui contract, zilele noastre lucratoare sunt de luni pana vineri, excluzand sarbatorile federale. Programul 

serviciului Relatii Clienti poate sa difere. 
 
4. UTILIZAREA CARDULUI DUMNEAVOASTRA 

d. Accesul la si alimentarea cu fonduri 
Cardul dumneavoastra poate fi utilizat pentru a transfera fonduri in contul bet365 si pentru a accesa fonduri transferate pe 

cardul dumneavoastra din contul bet365. De fiecare data cand utilizati cardul, ne autorizati pe noi sa reducem valoarea disponibila 
pe cardul dumneavoastra cu valoarea tranzactiei si comisioanele aplicabile. Daca utilizati numarul cardului fara sa prezentati cardul 
(cum ar fi o tranzactie online, o comanda prin posta sau o achizitie prin telefon), efectul legal ar fi acelasi ca si cum ati fi utilizat 
cardul insusi. Puteti utiliza cardul pentru a achizitiona sau a inchiria bunuri sau servicii acolo unde acesta este acceptat, atata timp 
cat nu depasiti valoarea disponibila in contul cardului dumneavoastra.  

Cardul poate fi utilizat si pentru:  
(1) A transfera fonduri in contul dumneavoastra bet365 
(2) A primi fonduri transferate din contul dumneavoastra bet365 
(3) A transfera fonduri intr-un cont bancar personal 

      
NU PUTETI utiliza cardul pentru: (i) a schimba cardul pe valoarea lui in bani; (ii) a face orice tranzactii ilegale; (iii) a utiliza 

routing number si numarul contului pentru a efectua tranzactii de debit cu niciun produs procesat ca cec (aceste debite vor fi 
refuzate si plata dumneavoastra nu va fi procesata); sau (iv) pentru a face tranzactii de afaceri. In plus, NU VI SE PERMITE SA 
DEPASITI VALOAREA DISPONIBILA IN CONTUL CARDULUI DUMNEAVOASTRA CU O TRANZACTIE INDIVIDUALA SAU O 
SERIE DE TRANZACTII. Insa, daca o tranzactie depaseste balanta fondurilor dsiponibile in contul cardului dumneavoastra, veti 
ramane responsabil fata de noi pentru valoarea tranzactiei si sunteti de acord sa ne platiti noua balanta negativa imediat. In cazul in 
care cardul dumneavoastra are o balanta negativa, depunerile vor fi utilizate pentru a acoperi balanta negativa. Putem utiliza orice 
depunere sau balanta pe un alt card pe care il aveti la noi pentru a acoperi o balanta negativa pe acest card.  
 

Alimentarea contului cardului: Puteti adauga fonduri pe cardul dumneavoastra, adica “sa alimentati”, prin: (i) alimentari 
Automated Clearing House ("ACH") din contul dumneavoastra bet365; (ii) un card de credit sau de debit personal inregistrat pe 
website; (iii) alimentari prin terte parti prin PayPal. Consultati tabelul cu limite de mai jos pentru a vedea limitele pe valoare si 
frecventa pentru diferite metode de alimentare. Fiecare alimentare poate fi supusa unui comision, asa cum este specificat in tabelul 
extins (Long Form). Singurele plati federale cu care poate fi alimentat cardul prin credit ACH sunt plati federale in beneficiul 
titularului principal al cardului. Daca aveti intrebari despre aceasta cerinta, va rugam sa contactati serviciul Relatii Clienti. 
Vom respinge orice alimentari care depasesc balanta maxima permisa pe cardul dumneavoastra. Exista si restrictii de alimentare 
maxima pe care le putem impune cardului dumneavoastra, atunci cand se cumuleaza cu alte carduri pe care le aveti. Sunteti de 
acord sa prezentati cardul si sa indepliniti cerintele de identificare pentru a finaliza tranzactiile de alimentare, conform cerintelor 
periodice.  
 

Tranzactii impartite: Daca nu aveti suficiente fonduri disponibile in contul cardului, puteti solicita comerciantului sa incaseze o 
parte din achizitie de pe card iar restul sumei sa fie platita cu alta metoda de plata. Acestea se numesc “tranzactii impartite”. Unii 
comercianti nu permit titularilor cardului sa imparta tranzactiile sau va permit sa efectuati tranzactii impartite doar daca platiti 
valoarea ramasa in bani. 

 
e. Limite 

 

Limite la alimentare, retragere si cheltuieli* 

Limitari la alimentare Limita 

Balanta maxima a cardului in orice moment 25.000,00$ 

Numarul maxim de alimentari ale cardului 10x in 24 de ore. 

Alimentare maxima zilnica pe card Nu poate depasi 5.000$ in douazeci si patru (24) de ore. 

Limitari la retragere Limita 

Transfer maxim de fonduri card - banca Nu poate depasi 5.000$ in douazeci si patru (24) de ore. 

Valoare maxima/numar total retrageri de la bancomat 
Retragerile nu pot depasi 500,00$ pe zi si nu mai mult de 10x intr-o 
zi. 

Limitari de cheltuieli Limita 

Valoare maxima in semnatura POS sau tranzactii POS cu 
PIN 

Nu poate depasi limita zilnica de 2.500,00$. 

* Partile terte pot impune limitari suplimentare. 

 
f. Tranzactii in strainatate  
Daca obtineti fondurile (sau faceti o achizitie) intr-o moneda sau tara alta decat moneda sau tara in care a fost emis cardul 

("tranzactie in strainatate"), suma dedusa din fondurile dumneavoastra va fi convertita de catre reteaua sau asociatia de card care 
proceseaza tranzactia intr-o suma in moneda cardului dumneavoastra. Rata pe care acestia o aleg este: (i) selectata din lista de 
rate disponibile pe pietele valutare (care poate varia fata de rata pe care o primeste asociatia insasi), sau (ii) rata impusa de guvern 
in vigoare la data procesarii centrale aplicabile. Rata de conversie selectata de retea este independenta de orice comisioane pe 
care le percepem in compensare pentru serviciile noastre. Se percepe un comision pentru transactiile in strainatate in dolari 
americani, asa cum este specificat in tabelul extins (Long Form). Daca tranzactia in strainatate duce la un credit datorita unei 
rambursari, nu va vom returna niciun comision care ar fi putut fi perceput la achizitia initiala. 
 



5. CONFIDENTIALITATE  
Putem divulga unor terte parti informatii despre contul cardului dumneavoastra sau tranzactiile pe care le efectuati: 
(1) Daca este necesar pentru finalizarea tranzactiilor;  
(2) Pentru a verifica existenta si starea contului cardului pentru o terta parte, precum comerciantul;  
(3) Pentru a respecta ordinele agentiilor guvernamentale sau cele judecatoresti sau din motive legale de raportare;  
(4) Daca ne dati permisiunea scrisa; 
(5) Angajatilor nostri, auditorilor, afiliatilor, furnizorilor de servicii sau avocatilor, dupa caz; sau 
(6) Din orice motive necesare pentru indeplinirea obligatiilor conform acestui contract.  

 
6. DOCUMENTATIE 

a. Chitante 
E posibil sa puteti primi o chitanta atunci cand efectuati un transfer in sau din contul dumneavoastra la bancomate sau 

terminale POS. E posibil sa aveti nevoie de o chitanta pentru a verifica o tranzactie efectuata cu noi sau comerciantul. 
 

b. Istoricul si balanta contului 
Puteti obtine informatii despre balanta contului contactand serviciul Relatii Clienti. Aceste informatii, impreuna cu un istoric al 

tranzactiilor contului pe 12 luni, sunt disponibile si online pe Website-ul mentionat mai sus.  
De asemenea, aveti dreptul de a obtine un istoric scris de cel putin 24 de luni al tranzactiilor contului, contactand serviciul 

Relatii Clienti telefonic sau in scris. Nu vi se va percepe comision pentru aceste informatii decat daca cereti acest lucru mai mult de 
o data pe luna.  
     

c. Retragerea consimtamantului 
Va puteti retrage consimtamantul de a primi informatii pe cale electronica contactand serviciul Relatii Clienti la numarul de 

telefon al serviciului sau adresa de mai sus. Insa, retragerea consimtamantului dumneavoastra de a primi documente electronice, in 
relatia cu noi, va insemna incetarea dreptului dumneavoastra de a utiliza cardul. Orice retragere a consimtamantului va intra in 
vigoare dupa o perioada de timp rezonabila pentru procesarea cererii dumneavoastra si orice fonduri ramase vor fi restituite. 

 
7. TRANZACTII SI TRANSFERURI PREAUTORIZATE 

a. Dreptul de a opri plata si procedura prin care se poate face acest lucru 
Daca ne-ati spus din timp sa efectuam plati regulate din contul cardului dumneavoastra, puteti sa opriti aceste plati. Contactati 

telefonic sau in scris serviciul Relatii Clienti la detaliile de contact aflate la inceputul acestui contract din timp, pentru ca noi sa 
primim cererea dumneavoastra cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data programata a platii. Daca ne contactati telefonic, e 
posibil sa va cerem si in scris cererea dumneavoastra si sa ne-o trimiteti in termen de 14 zile de la data apelului.  
 

b. Notificare despre sume care variaza 
Daca aceste plati regulate variaza ca valoare, persoana catre care faceti plata trebuie sa va informeze cu cel putin 10 zile 

inainte de fiecare plata, cand va fi facuta aceasta si care este valoarea. 
 

c. Raspunderea daca oprirea platii transferurilor preautorizate nu poate fi facuta 
Daca ne cereti sa oprim una din aceste plati cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data programata a transferului si noi nu 

facem acest lucru, vom fi raspuzatori pentru pierderile sau daunele dumneavoastra. 
 

d. Raspunderea noastra daca nu reusim sa finalizam tranzactiile 
Daca nu finalizam tranzactiile in sau din contul cardului dumneavoatra la timp sau la valoarea corecta, conform contractului 

nostru cu dumneavoastra, vom fi raspunzatori pentru pierderile sau daunele apropiate cauzate de catre noi. Totusi, exista cateva 
exceptii. De exemplu, nu vom fi raspunzatori: 

(1) Daca, nu din vina noastra, nu aveti fonduri suficiente disponibile in contul cardului dumneavoastra pentru a finaliza 
tranzactia;  

(2) Daca un comerciant refuza sa va accepte cardul; 
(3) Daca un bancomat de la care faceti o retragere nu are bani suficienti; 
(4) Daca un terminal electronic de la care efectuati o tranzactie nu functioneaza corespunzator si dumneavoastra stiati 

despre aceasta problema atunci cand ati initiat tranzactia; 
(5) Daca accesul la card v-a fost blocat dupa ce ati raportat cardul sau codul PIN ca fiind pierdut sau furat; 
(6) Daca exista o retinere sau fondurile dumneavoastra sunt implicate intr-un proces legal sau alte sarcini care va 

restrictioneaza accesul; 
(7) Daca avem motive sa credem ca tranzactia solicitata nu este autorizata; 
(8) Daca situatii in afara controlului nostru (precum incendii, inundatii sau defectiuni de calculator sau comunicatii) impiedica 

finalizarea tranzactiei, in ciuda masurilor de precautie luate de catre noi; sau 
(9) Din orice alta exceptie specificata in contractul nostru cu dumneavoastra. 

 

e. Comisioane la bancomat 
Atunci cand utilizati un bancomat care nu este proprietatea noastra, e posibil sa vi se aplice un comision de catre operatorul 

bancomatului (si e posibil sa se aplice un comision pentru interogarea soldului chiar daca nu efectuati un transfer de fonduri). 
 

f. Credite preautorizate 
Daca ati setat sa aveti depuneri directe efectuate in contul dumneavoastra cel putin o data la 60 de zile, de la aceeasi 

persoana sau companie, persoana sau compania respectiva trebuie sa va informeze de fiecare data cand va trimite bani. Puteti 
apela serviciul Relatii Clienti pentru a afla daca depunerea a fost efectuata sau nu. 
 

g. Retineri autorizate 
In cazul unor tipuri de tranzactii (precum cele efectuate la restaurante, hoteluri sau achizitii similare), cardul dumneavoastra 

poate fi “preautorizat” pentru a valoare mai mare decat valoarea tranzactiei pentru a acoperi bacsisul sau cheltuieli ocazionale. 
Orice valoare preautorizata va plasa o “retinere” pe fondurile dumneavoastra disponibile pana cand comerciantul ne trimite valoarea 
finala de plata a achizitiei dumneavoastra. Dupa ce valoarea finala a platii este primita, valoarea preautorizata retinuta va fi 
eliminata. In acest timp, nu veti avea acces la sumele preautorizate. Daca autorizati o tranzactie si apoi nu reusiti sa faceti achizitia 
obiectului respectiv asa cum ati planificat, aprobarea poate duce la o retinere a valorii respective de fonduri. 
 



8. PROCEDURI DE SOLUTIONARE A ERORILOR 
In cazul in care apar erori sau aveti intrebari despre contul dumneavoastra preplatit: Daca credeti ca a intervenit o 

eroare in contul dumneavoastra preplatit, contactati cat mai repede posibil, telefonic sau in scris, serviciul Relatii Clienti la numarul 
de telefon, adresa sau Website-ul mentionat mai sus. Trebuie sa va permitem sa raportati o eroare in pana la 60 de zile dupa ultima 
data cand v-ati accesat electronic contul, daca eroarea a putut fi vazuta in istoricul electronic, sau data la care v-am trimis PRIMUL 
istoric scris in care eroare a aparut. In oricare caz, trebuie sa ne limitam investigarea unei asa zise erori pe care nu o raportati catre 
noi in termen de 120 de zile de la tranzactia trimisa. Puteti solicita un istoric scris al tranzactiilor dumneavoastra in orice moment 
contactand telefonic sau in scris serviciul Relatii Clienti. Va trebui sa ne comunicati: 

(1) Numele dumneavoastra si numarul contului preplatit sau al cardului. 
(2) De ce credeti ca aceasta este o eroare si valoarea in dolari in cauza. 
(3) Aproximativ cand a avut loc eroarea. 
Daca ne informati verbal, e posibil sa va cerem sa ne trimiteti plangerea dumneavoastra sau intrebarea in scris, in termen de 

10 zile lucratoare. Vom stabili daca a intervenit o eroare in termen de 10 zile lucratoare dupa ce ne contactati si vom corecta imediat 
orice eroare. Totusi, daca avem nevoie de mai mult timp, e posibil ca investigarea plangerii sau intrebarii dumneavoastra sa dureze 
pana la 45 de zile. Daca decidem sa facem acest lucru, vom credita suma care credeti ca este o eroare in termen de 10 zile 
lucratoare in contul dumneavoastra, astfel incat sa aveti banii in intervalul in care noi desfasuram investigatia. Daca va cerem sa ne 
trimiteti plangerea sau intrebarea in scris si nu o primim in termen de 10 zile lucratoare, e posibil sa nu va creditam contul cu 
valoarea respectiva.  

Pentru erori care implica conturi noi, POS sau tranzactii in strainatate, investigarea plangerii sau intrebarii dumneavoastra 
poate sa dureze pana la 90 de zile. Pentru conturi noi, poate sa dureze pana la 20 de zile lucratoare ca noi sa va creditam contul cu 
suma care credeti ca este o eroare. 

Va vom comunica rezultatul in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea investigatiei. Daca decidem ca nu a existat nicio 
eroare, va vom trimite o explicatie scrisa. Puteti solicita copii ale documentelor pe care le-am utilizat la investigatie. Daca aveti 
nevoie de mai multe informatii despre procedurile de solutionare a erorilor, contactati telefonic serviciul Relatii Clienti sau accesati 
Website-ul nostru. 
 
9. TERMENI ADITIONALI AI CONTRACTULUI 

a. Numar personal de identificare (Personal Identification Number - “PIN”) 
Atunci cand va deblocati cardul pe website, veti primi un numar de identificare personalizat ("PIN"). Nu trebuie sa notati sau sa 

pastrati codul PIN cu cardul dumneavoastra. Nu dezvaluiti niciodata codul PIN altei persoane si nu introduceti codul PIN la niciun 
terminal care pare sa fie modificat sau suspect. Daca credeti ca o alta persoana a obtinut acces neautorizat la codul dumneavoastra 
PIN, contactati imediat serviciul Relatii Clienti. 
 

b. Returnari si rambursari  
Daca aveti dreptuI la o rambursare din orice motiv pentru bunuri sau servicii obtinute cu cardul dumneavoastra, returnarea si 

rambursarea vor fi efectuate de catre comerciant. Daca comerciantul va crediteaza cardul, valoarea creditata s-ar putea sa nu fie 
disponibila imediat. Desi rambursarile comerciantului sunt trimise imediat ce sunt primite, va rugam sa aveti in vedere ca nu avem 
niciun control asupra datei la care comerciantul trimite o tranzactie de creditare iar rambursarea poate sa nu fie disponibila cateva 
zile dupa data la care tranzactia de rambursare a avut loc. Nu suntem raspunzatori pentru calitatea, siguranta, legalitatea sau orice 
alt aspect legat de bunurile sau serviciile pe care le achizitionati cu cardul. 
 

c. Inlocuirea sau expirarea cardului 
Daca trebuie sa inlocuiti cardul din orice motiv, va rugam sa contactati serviciul Relatii Clienti. Consultati tabelul extins (Long 

Form) pentru comisioanele aplicabile. Va rugam sa aveti in vedere ca cardul dumneavoastra are o data de expirare “Valid Thru” pe 
fata cardului. Nu puteti utiliza cardul dupa data expirarii (“Valid Thru”) de pe fata cardului. Totusi, chiar daca data “Valid Thru” a 
expirat, fondurile disponibile pe cardul dumneavoastra nu expira. Nu vi se va percepe comision penbtru cardurile inlocuitoare pe 
care vi le trimitem datorita expirarii cardului.  

 

d. Utilizatori autorizati 
Daca permiteti altei persoane sa utilizeze cardul, dumneavoastra veti fi responsabil conform acestui contract, pentru toate 

tranzactiile efectuate de catre acea persoana, indiferent daca ati dorit sa fiti responsabil pentru toate acestea sau nu, precum si 
pentru toate comisioanele si taxele aferente, chiar si atunci cand oricare din aceste tranzactii, comisioane sau taxe au facut ca 
balanta dumneavoastra sa devina negativa. 
 

e. Comunicari 
Sunteti de acord ca putem monitoriza si inregistra orice telefoane sau alte comunicari dintre noi si dumneavoastra. De 

asemenea sunteti de acord ca noi sau furnizorii nostri de servicii sa va poata contacta la oricare detalii de contact pe care ni le-ati 
furnizat, inclusiv la numere de telefon celular sau wireless, numere de telefon fix sau adrese de e-mail. De asemenea sunteti de 
acord ca noi sau furnizorii nostri de servicii va pot contacta utilizand un sistem automatizat de apelare sau de e-mail, prin mesaj text 
sau prin voce artificiala sau inregistrata. Sunteti de acord sa platiti orice taxe pentru servicii stabilite de furnizorul dumneavoastra de 
plan pentru comunicarile pe care vi le trimitem sau le avem cu dumneavoastra sau cele pe care dumneavoastra ni le trimiteti sau le 
aveti cu noi. 
 
10. INSTIINTARI LEGALE 

a. Controlul limbii engleze 
Traducerile acestui contract care ar putea fi oferite sunt doar pentru convenienta si e posibil sa nu reflecte exact intelesul 

versiunii originale din engleza. Intelesul termenilor, conditiiilor si reprezentarilor din prezentul contract se supun definitiilor si 
interpretarilor din limba engleza. 
 

b. Inchiderea Contului 
Puteti sa va inchideti cardul in orice moment contactand serviciul Relatii Clienti. Cererea dumneavoastra de inchidere a 

cardului nu va afecta drepturile sau obligatiile dumneavoastra care va revin conform acestui contract dinaintea solicitarii. In cazul in 
care contul dumneavoastra de card este inchis, va vom emite o suma creditata pentru orice balante neplatite, supuse comisioanelor 
prezentate in tabelul extins (Long Form). Ne rezervam dreptul de a va inchide contul de card in cazul in care finalizati sau incercati 
sa finalizati o actiune interzisa din acest contract.  
 



c. Desemnare 
Nu puteti desemna sau transfera cardul sau obligatiile dumneavoastra conform acestui contract. Noi putem totusi transfera sau 

desemna drepturile noastre conform acestui contract, inclusiv orice balante din contul dumneavoastra de card. Daca ne desemnam 
drepturile, veti primi o notificare din partea noastra. 

 

d. Procesul legal 
Indiferent de locul unde sau modul in care suntem citati, vom respecta orice proces legal statal sau federal, inclusiv, dar fara 

limitare la, orice ordin de sechestru (writ of attachment), creanta negativa, executare, poprire, taxa perceputa, ordin de restrictie, 
citatie sau mandat pe care le consideram valide cu privire la cardul dumneavoastra. Sunteti de acord sa onorati orice proces legal 
cu care sunteti citat personal, prin posta sau prin fax la oricare din birourile noastre (inclusiv alte locatii decat cele in care fondurile, 
evidentele sau proprietatea cautata este detinuta), chiar daca legea prevede livrarea personala la biroul unde evidentele 
dumneavoastra de card sunt pastrate. Sunteti de acord ca nu vom avea nicio raspundere fata de dumneavoastra pentru 
respectarea unui astfel de proces legal. De asemenea, sunteti de acord ca nu avem nicio obligatie sa exercitam in numele 
dumneavoastra orice scutire aplicabila de la executare sau sechestru, in baza niciunei legi statale sau federale aplicabile. Vom 
aplica dreptul de garantie pe oricare cont de card al dumneavoastra, cu scopul de a ni se rambursa orice comisioane si cheltuieli, 
inclusiv comisioane ale avocatilor, costuri si cheltuieli de judecata, in respectarea procesului legal. Putem refuza sa permitem 
retrageri sau transferuri din contul dumneavoastra pana cand procesul legal este incheiat sau respins, chiar daca o asemenea 
actiune duce la fonduri insuficiente pentru a satisface o obligatie care v-ar fi revinit. Putem deduce astfel de cheltuieli de pe contul 
dumneavoastra de card sau orice alt cont pe care il aveti la noi fara notificare prealabila, sau va putem factura direct aceste 
cheletuieli si comisioane. Suteti de acord sa ne scutiti si despagubiti, sa ne aparati impotriva oricaror actiuni, creante, raspunderi, 
pierderi, costuri si daune inclusiv, dar fara limitare la, comisioanele avocatilor, asociate cu respectarea din partea noastra a oricarui 
proces legal. Atunci cand primi un ordin care ne cere sa restrictionam accesul la fondurile din contul dumneavoastra de card, putem 
scoate fondurile din cont si sa le pastram separat. 
 

e. Alti termeni 
Veti fi instiintat despre orice modificare din acest contract in modul impus de legislatia aplicabila inainte de data intrarii in 

vigoare a modificarii. Insa, daca modificarea este facuta in scopuri de securitate, putem implementa astfel de modificari fara 
instiintare prealabila. Nu renuntam la drepturile noastre daca le amanam sau nu le exercitam in orice moment (de exemplu, daca 
evaluam un comision la mai putin decat a fost descris, sau nu tot, pentru niciun motiv aceasta nu anuleaza dreptul nostru de a 
incepe sa aplicam acel comision, asa cum este prezentat in acest contract fara notificare). Daca orice prevedere din acest contract 
se stabileste ca nu este valida sau nu poate fi aplicata in temeiul vreunei reguli, legi sau reglementari ale niciunei agentii 
guvernamentale, locale, statale sau federale, validitatea sau aplicabilitatea oricarei alte prevederi din acest acord nu va fi afectata. 
Acest contract va fi guvernat de legile statului Dakota de Sud, exceptand masura in care este guvernat de legislatia federala. In 
cazul in care cardul dumneavoastra are o balanta ramasa dupa o anumita perioada de inactivitate, e posibil sa fim obligati sa 
retrimitem fondurile ramase catre agentia statala corespunzatoare. 
 
11. RENUNTARE LA PROCES CU JURATI 

DUMNEAVOASTRA SI NOI INTELEGEM CA DREPTUL LA UN PROCES CU JURATI ESTE UN DREPT 
CONSTITUTIONAL, INSA SE POATE RENUNTA LA ACESTA IN ANUMITE SITUATII. IN MASURA IN CARE PERMITE LEGEA, 
DUMNEAVOASTRA SI NOI RENUNTAM IN MOD VOLUNTAR LA DREPTUL LA UN PROCES CU JURATI, IN CAZUL 
LITIGIILOR CARE POT APAREA DIN SAU CARE AU LEGATURA CU ACEST CONTRACT. ACEASTA RENUNTARE LA UN 
PROCES CU JURATI NU VA AFECTA SAU NU VA FI INTERPRETATA CA MODIFICAND IN ORICE MOD CLAUZA DE 
ARBITRAJ STABILITA IN URMATOAREA SECTIUNE, CARE CONTINE PROPRIA RENUNTARE LA PROCESUL CU JURATI. 
 
12. CLAUZA DE ARBITRAJ 

Am pus aceasta clauza de arbitraj sub forma de intrebari si raspunsuri, pentru a fi mai usor de urmarit. Cu toate acestea, 
aceasta clauza de arbitraj face parte din acest contract si este obligatorie din punct de vedere juridic. In scopul acestei sectiuni, 
“Adresa noastra pentru notificari (Notice Address)” este: MetaBank, Attn: Customer Service, 5501 S Broadband Ln, Sioux Falls, 
SD 57108. 
 

Bazele si scopul. 

Intrebare Raspuns scurt Detalii suplimentare 

Ce este arbitrajul? 
O alternativa la 
tribunal  

In arbitraj, un arbitru terta parte (“Arbitru”) solutioneaza litigii intr-o audiere informala.  

Este diferit fata de 
tribunale si procese 
cu jurati? 

Da 
Audierea este privata. Nu exista jurati. Este de regula mai putin formala, mai rapida si mai putin 
costisitoare decat un proces. Identificarea faptei inaintea audierii este limitata. Contestatiile sunt 
limitate. Tribunalele rareori revoca sentintele arbitrale. 

Puteti renunta la 
aceasta clauza de 
arbitraj? 

Da, in termen de 
60 de zile 

Daca nu doriti ca aceasta clauza de arbitraj sa se aplice, trebuie sa ne trimiteti o notificare 
semnata in termen de 60 de zile calendaristice de la obtinerea cardului. Trebuie sa trimiteti 
notificarea in scris (si nu pe cale electronica) la adresa noastra pentru notificari (Notice 
Address). Specificati numele dumneavoastra, adresa si numarul cardului. Mentionati ca doriti sa 
“renuntati” la clauza de arbitraj.  

Ce inseamna 
aceasta clauza de 
arbitraj? 

Intelegerea 
dintre parti de a 
arbitra litigii 

Exceptand cazul in care legislatia aplicabila o interzice sau dumneavoastra renuntati, sunteti si 
suntem de acord sa puteti sau putem alege sa arbitram sau sa cerem arbitrajul oricarui "litigiu", 
asa cum este definit mai jos. 

Pe cine acopera 
clauza de arbitraj? 

Pe 
dumneavoastra, 
pe noi si anumite 
"parti afiliate"  

Clauza de arbitraj va guverneaza pe dumneavoastra si ne guverneaza pe noi. De asemenea, 
acopera si anumite "parti afiliate": (1) societatile-mama, filialele noastre si afiliatii; (2) angajatii 
nostri, directorii, conducerea, actionarii, membri si reprezentantii; si (3) orice persoana sau 
companie care este implicata intr-un litigiu pe care il aveti in acelasi timp in care aveti un litigiu 
cu noi. 

Ce litigii acopera 
clauza de arbitraj? 

Toate litigiile 
(exceptand 
anumite litigii 
despre aceasta 
clauza de 
arbitraj) 

Aceasta clauza de arbitraj guverneaza toate “litigiile” care in mod normal s-ar decide in tribunal 
si sunt intre noi (sau orice parte afiliata) si dumneavoastra. In aceasta clauza de arbitraj, 
cuvantul “litigii” are cea mai larga acceptiune rezonabila. Include toate litigiile legate chiar si in 
mod indirect de cardul dumneavoastra sau acest contract. Include litigii legate de validitatea in 
general a acestui contract. Totusi, nu include litigii despre validitatea, acoperirea sau 
scopul acestei clauze de arbitraj sau orice parte din aceasta clauza de arbitraj. (aceasta 



include un litigiu despre regula impotriva arbitrajului de clasa.) Toate aceste litigii trebuie 
decise de catre un tribunal si nu de catre un arbitru.  

Cine se ocupa de 
arbitraj? 

De obicei AAA 
sau JAMS 

Arbitrajele sunt efectuate in conformitate cu aceasta clauza de arbitraj si regulile 
administratorului arbitrarii in vigoare in momentul in care arbitrajul incepe. Totusi, regulile de 
arbitraj care contravin acestei clauze de arbitraj nu se aplica. Administratorul arbitrajului va fi 
unul din urmatorii: 

 The American Arbitration Association ("AAA"), 1633 Broadway, 10th Floor, New York, NY 
10019, www.adr.org. 

 JAMS, 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018, www.jamsadr.com 

 Orice alta companie aleasa la intelegerea dintre parti.  
Daca nicio optiune de mai sus nu este disponibila, un tribunal va alege administratorul. Niciun 
arbitraj nu va fi administrat fara consimtamantul nostru de catre niciun administrator care ar 
permite un arbitraj de clasa in conformitate cu aceasta clauza de arbitraj. Arbitrul va fi selectat 
conform regulilor administratorului. Totusi, arbitrul trebuie sa fie un avocat cu cel putin zece ani 
de experienta sau un judecator pensionat, cu exceptia cazului in care dumneavoastra sau noi 
decidem altfel. 

Pot fi contestate 
litigiile? 

Uneori 

Oricare dintre parti poate intenta proces daca cealalta parte nu solicita arbitraj. Nu vom cere 
arbitrajul niciunui proces pe care il intentati ca actiune individuala in instante pentru cereri cu 
valoare redusa. Totusi, putem solicita arbitrajul oricarui recurs al unei decizii pentru cereri cu 
valoare redusa sau o actiune pentru cereri cu valoare redusa intentata pe baza de clasa. 

Renuntati la vreunul 
dintre drepturi? 

Da  

Pentru litigii care se supun clauzei de arbitraj, renuntati la dreptul dumneavoastra sa: 
1. Aveti jurati care decid litigiile. 
2. Aveti instante, altele decat instantele pentru cereri cu valoare redusa, care sa decida 

litigiile. 
3. Serviti ca procuror general privat sau intr-o calitate de reprezentare. 
4. Implicati un litigiu pe care il aveti intr-un litigiu al altor consumatori. 
5. Inaintati sau sa faceti parte dintr-o actiune de clasa sau arbitraj de clasa. 

Renuntam de asemenea la dreptul la un proces cu jurati si sa avem instante care sa decida 
litigiile pe care doriti sa le arbitrati. 

Puteti 
dumneavoastra sau 
un alt consumator sa 
initieze un arbitraj de 
clasa? 

Nu 

Arbitrul nu are voie sa conduca niciun litigiu pe baza de clasa sau reprezentare. Toate 
litigiile care se supun acesti clauze de arbitraj trebuie sa fie decise intr-un arbitraj individual sau 
o actiune individuala pentru cereri cu valoare redusa. Aceasta clauza de arbitraj va fi nula daca 
o instanta decide ca arbitrul poate decide un litigiu pe baza de clasa iar hotararea curtii nu este 
anulata la recurs.  

Cum se aplica 
legea? 

The Federal 
Arbitration Act 
(“FAA”)  

Acest contract si cardurile implica comert interstatal. Astfel, FAA guverneaza aceasta clauza de 
arbitraj. Arbitrul trebuie sa aplice dreptul material, in conformitate cu FAA. Arbitrul trebuie sa 
onoreze termenele de prescriere si drepturile la privilegii. Daunele cu caracter punitiv sunt 
guvernate de standarde constitutionale care se aplica in proceduri judiciare. 

Poate vreo actiune 
de-a mea sa 
determine aceasta 
clauza de arbitraj sa 
fie ineficienta? 

Nu 
Clauza de arbitraj ramane in vigoare chiar daca: (1) dumneavoastra sau noi terminam acest 
contract; sau (2) ne transferam sa delegam drepturile in temeiul acestui contract.  

Proces. 

Ce trebuie sa faca o 
parte inainte de a 
inainta un proces 
sau un arbitraj? 

Sa trimita o 
notificare de 
litigiu si sa 
incerce sa 
solutioneze 
litigiul 

Inainte de a inainta un proces sau un arbitraj, partea reclamanta trebuie sa dea celeilalte parti 
notificare scrisa cu privire la litigiu. Notificarea trebuie sa explice in detaliu natura litigiului si 
orice fapte doveditoare. Daca dumneavoastra sunteti partea reclamanta, trebuie sa trimiteti 
notificarea in scris (si nu pe cale electronica) la adresa noastra pentru notificari (Notice 
Address). Dumneavoastra sau un avocat pe care dumneavoastra l-ati angajat personal trebuie 
sa semneze notificarea si sa ofere numarul cardului si un numar de telefon la care 
dumneavoastra (sau avocatul dumneavoastra) puteti fi contactat. O scrisoare trimisa de noi 
catre dumneavoastra va servi drept notificarea noastra scrisa cu privire la litigiu. Dupa ce o 
notificare privind litigiul este trimisa, partea reclamanta trebuie sa dea celeilalte parti sansa 
rezonabila in urmatoarele 30 de zile de a rezolva litigiul pe baza individuala. 

Cum incepe un 
arbitraj? 

Trimitand o 
notificare 

Daca partile nu ajung la o intelegere in rezolvarea litigiului in termen de 30 de zile de la primirea 
litigiului, partea reclamanta poate initia un proces sau un arbitraj, sub rezerva conditiilor acestei 
clauze de arbitraj. Pentru a initia un arbitraj, partea reclamanta alege administratorul si se 
supune regulilor administratorului. Daca o parte inainteaza sau ameninta cu un proces, cealalta 
parte poate cere arbitraj. Aceasta cerere poate fi facuta in instanta. Poate fi facuta daca o parte 
inainteaza un proces pe baza individuala si apoi incearca sa urmeze o actiune de clasa. Dupa 
ce cererea de arbitraj a fost facuta, nu mai poate fi inaintat niciun proces si orice proces existent 
trebuie oprit. 

Audierile vor fi tinute 
aproape?  

Da  
Arbitrul poate decide ca o audiere in persoana nu este necesara si ca el sau ea poate solutiona 
un litigiu pe baza unor documente scrise si/sau unei teleconferinte. Totusi, orice audiere de 
arbitraj in persoana trebuie tinuta intr-o locatie convenabila pentru dumneavoastra. 

Dar recursurile? Foarte limitate  
Drepturile de recurs conform FAA sunt foarte limitate. Hotararea arbitrului va fi finala si cu 
caracter obligtoriu. Orice instanta relevanta poate judeca hotararea arbitrului.  

Comisioane de arbitraj si hotarari 

Cine suporta 
comisioanele de 
arbitraj? 

De regula, noi.  
Vom plati toate taxele de inregistrare, administrative, de audiere si arbitrare daca actionati cu 
buna credinta, nu puteti obtine derogare de la aceste taxe si sa ne cereti sa platim.  

Cand vom acoperi 
taxele si costurile 
dumneavoastra 
legale? 

Daca castigati  

Daca castigati un arbitraj, vom plati taxele si costurile rezonabile pentru avocatii, expertii si 
martorii dumneavoastra. De asemenea, vom plati aceste sume daca este necesar conform 
legislatiei aplicabile sau regulilor administratorului sau daca plata este necesara pentru a aplica 
aceasta clauza de arbitraj. Arbitrul nu isi va limita decizia pentru aceste sume pentru ca litigiul 
dumneavoastra este pentru o valoare mica. 

Ne veti fi vreodata Doar cand e rea Arbitrul va poate cere sa platiti taxele noastra daca (si numai daca): (1) arbitrul identifica faptul 

http://www.adr.org/
http://www.jamsadr.com/


datori pentru taxele 
de arbitraj sau 
pentru avocati? 

credinta  ca ati actionat cu rea credinta (conform standardelor prezentate in Federal Rule of Civil 
Procedure 11(b)); si (2) aceasta putere nu face clauza de arbitraj invalida. 

Poate fi explicata 
hotararea? 

Da 
O parte poate solicita detalii de la arbitru in termen de 14 zile de la luarea deciziei. Daca i se 
solicita acest lucru, arbitrul isi va explica decizia in scris. 

Cardul preplatit este emis de catre MetaBank®, membra FDIC, in temeiul unei licente oferite de Mastercard International 
Incorporated. 
© 2019 MetaBank 
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FAPTE CE FACE METABANK CU DATELE 
DUMNEAVOASTRA PERSONALE? 

  

De ce? Companiile financiare decid cum impartasesc informatiile dumneavoastra 
personale. Legea federala ofera consumatorilor dreptul de a limita unele 
impartasiri, dar nu toate. Legea federala ne obliga pe noi sa va informam pe 
dumneavoastra cum colectam, impartasim si protejam informatiile 
dumneavoastra personale. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta notificare 
pentru a intelege ce facem. 

  

Ce? Tipurile de informatii personale pe care le colectam si le impartasim depind de 
produsul sau serviciul pe care il aveti cu noi. Aceste informatii pot include: 

 Numarul de asigurare sociala si venitul 

 Balantele contului si istoricul tranzactiilor 

 Istoricul de credit si bunuri 

Atunci cand nu mai sunteti clientul nostru, vom continua sa impartasim 
informatiile dumneavoastra asa cum este descris in acesta notificare. 

  

Cum?  Toate companiile financiare trebuie sa impartaseasca informatiile personale ale 
clientilor pentru a-si desfasura activitatea de zi cu zi. In sectiunea de mai jos, 
listam motivele pentru care companiile financiare pot sa impartaseasca 
informatiile personale ale clientilor; motivele pentru care MetaBank alege sa 
impartaseasca; si daca puteti sau nu limita acest lucru. 

  

Motivele pentru care putem impartasi 
informatiile dumneavoastra personale 

Impartaseste 
MetaBank? 

Puteti limita 
impartasirea 
informatiilor? 

In scopul desfasurarii activitatii de zi cu zi - precum 
procesarea tranzactiilor, gestionarea 
contului/conturilor, raspunsuri la ordine 
judecatoresti si investigatii legale si raportare la 
birouri de credite 

Da Nu 

In scopurile noastre de marketing - pentru a va 
oferi produsele si serviciile noastre 

Da Nu 

Pentru marketing comun cu alte companii 
financiare 

Da Nu 

In scopul desfasurarii activitatii de zi cu zi al 
afiliatilor nostri - informatii despre tranzactiile si 
experientele dumneavoastra 

Nu Nu impartasim 

In scopul desfasurarii activitatii de zi cu zi al 
afiliatilor nostri - informatii despre bonitatea 
dumneavoastra 

Nu Nu impartasim 

Pentru afiliatii nostri sa va vanda dumneavoastra Nu Nu impartasim 

Pentru non-afiliati sa va vanda dumneavoastra Nu Nu impartasim 

 

Intrebari?  Accesati www.metabank.com. 
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Cine suntem noi 
Cine pune la 
dispozitie aceasta 
notificare? 

Aceasta politica de confidentialitate este furnizata de MetaBank si se aplica 
produselor si serviciilor MetaBank. 

 

Ce facem noi 
Imi protejeaza 
MetaBank 
informatiile 
personale? 

Pentru a va proteja informatiile personale impotriva accesului si utilizarii 
neautorizate, utilizam masuri de securitate care se supun legislatiei 
federale. Aceste masuri includ masuri de protectie pentru calculatoare, 
documente si cladiri securizate. 

Cum colecteaza 
MetaBank 
informatiile mele 
personale?  

Colectam informatii personale de exemplu atunci cand 

 Va deschideti un cont sau solicitati un imprumut 

 Efectuati depuneri sau retrageri din contul dumneavoastra sau 

furnizati informatii despre cont  

 Efectuati un transfer bancar 

Putem de asemenea colecta informatiile dumneavoastra personale de la 
altii, cum ar fi birourile de credite, afiliatii sau alte companii. 

De ce nu pot limita 
complet 
impartasirea 
informatiilor? 

Legea federala va da dreptul sa limitati doar 

 Impartasirea in scopul desfasurarii activitatii de zi cu zi al afiliatilor 

nostri - informatii despre bonitatea dumneavoastra 

 Utilizarea informatiilor de catre afiliati pentru a va vinde 

dumneavoastra 

 Impartasirea cu scopul ca non-afiliatii sa va vanda dumneavoastra 

Legea statului si companiile individuale va pot da drepturi suplimentare 
pentru limitarea impartasirii informatiilor. [Pentru mai multe despre 
drepturile dumneavoastra in baza legii statului, vedeti mai jos.] 

 

Definitii 
Afiliati Companii legate prin control sau conducere in comun. Acestea pot fi 

companii financiare si non-financiare. 

 MetaBank nu impartaseste cu afiliatii nostri. 

Non-afiliati Companii care nu sunt legate prin control sau conducere in comun. 
Acestea pot fi companii financiare si non-financiare. 

 MetaBank nu impartaseste imformatii cu non-afiliatii pentru ca 

acestia sa vanda dumneavoastra. 

Marketing comun O intelegere formala dintre companiile financiare non-afiliate care 
impreuna vand produse sau servicii financiare dumneavoastra. 

 Partenerul nostru/partenerii nostri de marketing comun includ 

companiile financiare non-afiliate cu care colaboram pentru a va 

vinde impreuna produse sau servicii financiare. 
 

Alte informatii importante 
Notificare speciala pentru rezidentii statului 
Rezidentii din California sau Vermont: Nu vom impartasi cu non-afiliati decat in scopurile noastre 
proprii de marketing, in scopul desfasurarii activitatii de zi cu zi sau cu consimtamantul 
dumneavoastra.  
 

Rezidentii din Nevada: Transmitem aceasta notificare in conformitate cu legea din Nevada. 



 


