Stimați clienți,

Vă informăm că, începând cu data de 02.05.2017, Banca Comercială Carpatica SA și Patria Bank SA vor
fuziona, noua entitate având următoarele coordonate:

Denumire: PATRIA BANK SA
Adresa: București, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 și mansarda, sector 1
COD SWIFT: CARPRO22
www.patriabank.ro
Cod banca în componența IBAN: CARP
În urma acestei fuziuni, operațiunile dumneavoastră – inițiate prin EximBank către Beneficiari având contul
deschis la băncile menționate, vor fi afectate astfel:

I. PLĂȚI ÎN LEI:
După orele limită de procesare din data de 28.04.2017, plățile în lei către Patria Bank cu IBAN care are în
componență CRDZ nu vor mai putea fi inițiate, fiind acceptate numai cele care vor avea în componență
codul CARP:
 ora 13.30 pentru plăți în lei de mică valoare;
 ora 15.00 pentru plăți în lei de de mare valoare sau urgențe;
După orele de procesare menționate, aplicația de internet banking E-ximbanking nu va mai permite:
 alegerea din lista de bănci beneficiare a Băncii Comerciale Carpatica;
 plăți către Patria Bank SA utilizând coduri IBAN care au în componență codul CRDZ, ci doar coduri IBAN
care au în componență codul CARP.

Patria Bank SA pune la dispoziția clienților, la adresa http://fuziune/patriabank.ro/noutati-patria, un
convertor care transformă codul IBAN-ul vechi în format nou, având în componență codul CARP.

II. PLĂȚI ÎN VALUTĂ:
Plățile în valută către beneficiari având coduri IBAN care au în componență CRDZ vor putea fi acceptate
după cum urmează:
 plățile inițiate în regim normal vor putea fi primite până în data de 27.04.2017, ora 15.00;
 plățile în EUR și USD inițiate în regim de urgență vor putea fi primite până vineri, 28.04.2017, ora
15.00;
 plățile în alte valute decât EUR și USD, inițiate în regim de urgență, vor putea fi primite până vineri,
28.04.2017, ora 11.30;
Ulterior acestor termene, vor putea fi inițiate plăți în valută către Patria Bank SA utilizând exclusiv coduri
IBAN având în componență codul CARP.
Același convertor pus la dispoziție de PatriaBank poate fi utilizat și pentru plățile în valută către Patria Bank
SA în cazul în care aveți coduri IBAN care au în componență codul CRDZ, începând cu data de 02.05.2017.

III. INSTRUMENTE DE DEBIT
Începând din data de 27.04.2017, instrumentele de debit emise de Patria Bank SA (pretipărite cu IBAN
care are în componență codul CRDZ) vor putea fi remise la încasare numai pe circuitul pe suport hârtie, cu
următoarele implicații:
 Instrumentele vor fi încasate după 11 zile calendaristice de la data depunerii spre încasare, față de
două zile lucrătoare pe circuitul obișnuit de decontare prin trunchiere.
 Biletele la Ordin vor putea fi depuse spre încasare cu cel mult zece zile înainte de scadență, față de cel
mult două zile pe circuitul obișnuit de decontare prin trunchiere.
Instrumentele de debit emise de Patria Bank SA vor putea fi remise la încasare pe fluxul actual de decontare,
începând cu 27.04.217, numai dacă IBAN-ul beneficiarului are în componență codul CARP.

