
Modalitati de plata 

Plata cu cardul de debit/credit 

Platile cu carduri de credit sau debit pe site-ul nostru se realizeaza securizat folosind 
serviciile EuPlatesc  

EuPlătesc.ro este un serviciu oferit de către EuroPayment Services. Specialiştii EuroPayment 
Services s.r.l au o experienţă îndelungată (încă din 2004) în furnizarea de servicii de 
integrator de soluţii de e-commerce şi procesator de tranzacţii online cu carduri bancare. 
EuPlătesc.ro vă oferă un singur punct de procesare on-line a cardurilor, indiferent de banca 
emitentă, folosind cea mai sigură tehnologie de autentificare – 3DSecure. 

 
3DSecure 
Reprezintă rezultatul eforturilor Organizațiilor Internaționale Visa/Mastercard de a minimiza 
frauda online, protejând atât deținătorii de card cât și comercianții virtuali. 

EuroPayment Services S.R.L. este certificată ISO/IEC 27001:2013 (Sistemului de 
Management al Securității Informației) și SR EN ISO 9001:2015 (Sistemului de 
Management al Calității). 
Aceste certificări se adaugă la certificarea PCI-DSS Level 1 - Service Provider și personal 
certificat DPO (TÜV Austria Romania) ceea ce confirmă preocuparea EuPlătesc.ro pentru 
îmbunătățirea continuă a calității și securității serviciilor livrate clienților noștri. 
 

 

Servicii pentru deţinătorii de card 

EuPlătesc.ro oferă servicii gratuite deţinătorilor de card care deţin un card bancar emis în 
România (domestic sau internaţional). 

Orice deţinător de card poate folosi cardul său la magazinele virtuale româneşti în condiţiile 
în care banca emitentă îi permite acest lucru. 
Folosind sistemele „Verified By Visa” şi/sau „MasterCard SecureCode”, deţinătorul de card 



are posibilitatea de a-şi defini o parolă personală care îi va confirma identitatea şi proteja 
datele cardului împotriva folosirii lor frauduloase pe Internet 
 

Băncile emitente înrolate în sistemul 3DSecure sunt afişate mai jos. Vă puteţi activa cardul, 
alegând banca corespunzătoare. 
Carduri Visa 

 
   AlphaBank 
   Banca Comercială Română 
   Banca Raiffeisen 
   Banca Romană pentru Dezvoltare 
   Banca Transilvania 
   Banca UniCredit-Ţiriac 
   CEC Bank 
   ING Bank 
Carduri MasterCard 

 
   AlphaBank 
   ATE Bank 
   Banca Comercială Română 
   Banca Raiffeisen 
   Banca Romană pentru Dezvoltare 
   Banca Romexterra 
   Banca Transilvania 
   Banca UniCredit-Ţiriac 
   CEC Bank 
   Romanian International Bank 
   ING Bank 

http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=alfaev
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=bcrev
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=raiev
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=brdev
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=btev
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ucev
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=cecev
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ingev
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=alfaem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ateem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=bcrem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=raiem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=brdem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=rboem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=btem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ucem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=cecem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ribem
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ingem


Băncile emitente româneşti 
Băncile emitente româneşti care emit carduri acceptate în sistemul 3DSecure sunt afişate 
mai jos. 
   AlphaBank 
   Banca Comercială Română 
   Banca Raiffeisen 
   Banca Romană pentru Dezvoltare 
   Banca Românească 
   Banca Romexterra 
   Banca Transilvania 
   Banc Post SA 
   CEC Bank 
   Banca UniCredit-Ţiriac 
   OTP Bank 
   ING Bank 
   Credit-Europe Bank 
   Cetelem card 
Atenţie la Phishing! 
„Phishing-ul” reprezintă o nouă tehnică de furt al datelor sensibile (în special a numărului de 
card). Aceasta constă în reproducerea exactă a unei pagini de internet, care deşi este 
identică cu originalul, este o imitaţie. Poate afişa inclusiv adresa de Internet în bara de 
adrese. Pentru a vă proteja trebuie neapărat să verificati următoarele: 
   Adresa de activare a cardului să fie: https://www.activare3dsecure.ro/ 
   Bara de stare din partea de jos a navigatorului să fie afişată şi să se afişeze 

lăcăţelul galben (care arată că pagina este securizată). 
   Navigatorul nu trebuie să dea nicio eroare de securitate! 
Adresa pentru care a fost emis certificatul de securitate să fie exact cea de mai sus. Click pe 
lăcăţel. Verificaţi ca pe certificatul de securitate să scrie: 
Issued to: www.activare3dsecure.ro 
 
 
 
Confidenţialitate 
Sistemul nostru informatic are la dispoziţie metode adecvate pentru protecţia datelor cu 
caracter personal ale utilizatorilor, precum şi a operaţiunilor, tranzacţiilor pe care aceştia le 
efectuează. EuPlătesc respectă prevederile GDPR și a desemnat la nivelul companiei un 
angajat care îndeplinește funcția DPO. 
 
EuroPayment Services 
J40/9950/2006, CUI RO18773866 
Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, stânga, 
București, Sector 3, 032265, România 
 

http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=alfa
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=bcr
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=rai
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=brd
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=br
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=rbo
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=bt
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=bp
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=cec
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ut
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=otp
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ing
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ce
http://euplatesc.ro/plati-online/carduri.php?tip=ct


 
 

https://hd1.euplatesc.ro/
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