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Publica ia online ț www.BankingNews.ro organizeaz ,ă
 cu sprijinul Asocia iei Rom ne a B ncilor, n data de 23 ț â ă î

aprilie 2015, la Godot Cafe-Teatru, Simpozionul 
”EU pl tesc cu cardulă ”, concept ce alc tuieste cadrul ă

pentru ini ierea unor discu ii aprofundate ț ț
despre perspectivele de dezvoltare ale 

industriei de carduri din ara noastr .ț ă
     Structurat sub forma unei 
mese rotunde, Simpozionul 
”EU plătesc cu cardul” va 
facilita, într-o ambianță 

specială și inedită, o 
întrevedere captivantă și 

stimulativă între specialiști 
din domeniul bancar și 

mediul de afaceri, 
reprezentanți mass-media și 
membri ai companiilor din 
domeniului comerțului cu 

ridicata/online.
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Anul 2015 surprinde un moment aniversar pentru piața locală de 
carduri, când se împlinesc 20 de ani de la emiterea primului card din 

România. Această ocazie specială impune alcătuirea unei analize 
profesioniste asupra evoluției consemnate de industria de profil și 

enunțarea unor previziuni privind direcțiile de dezvoltare ale acestui 
segment pe de piața bancară. Discuțiile vor surprinde și implicațiile 

generate de schimbările legislative anunțate de Comisia Europeană 
pentru acest an, când va intra în vigoare noul Regulament privind 

comisioanele interbancare (MIF Regulation), care limitează valoarea 
acestor taxe la 0,2% din valoarea tranzacției, în cazul cardurilor de 
debit, și 0,3% pentru cardurile de credit. Prin temele și subiectele 

abordate, Simpozionul ”EU plătesc cu cardul” este și un prilej special 
pentru promovarea utilizării cardului bancar ca instrument de plată la 

comercianți, la ghișeele instituțiilor statului pentru achitarea 
taxelor și impozitelor și la cumpărăturile online.

* Când va deveni cardul un instrument de plată 
pentru români, nu un plastic care eliberează bani 
la ATM * Cum vor influența piața cardurilor din 
România Directiva privind serviciile de plată și 
Regulamentul privind comisioanele interbancare 

promovate de Comisia Europeană * Ce perspective 
de dezvoltare are industria de profil la 20 de ani 
de la emiterea primului card în țara noastră *
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Rodica Tuchilă
Asocia ia Rom n  a B ncilorț â ă ă
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Asocia ia Rom n  a B ncilorț â ă ă
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C t lin Cretuă ă
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Emanuel Iancu
Garanti Bank
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Oferta comercială participare simpozion

Participare Simpozion 
– 99 de euro/persoană (100 locuri) -

Ai șansa de a participa life la simpozionul ”EU plătesc cu cardul” 
într-un cadru inedit, beneficiind de prezentările susținute de 

speakerii celor doua sesiuni ale evenimentului și de interacțiunea 
cu cei mai buni specialiști ai industriei de carduri. Fiecare 

participant va primi gratuit Studiu de piață despre piața de carduri, 
cu detaliile privind evoluția din ultimii cinci ani a portofoliilor 
principalelor bănci din România, editat de publicația online 

www.BankingNews.ro. Totodată, pachetul garatează un loc la una 
dintre mesele amenajate în cadrul Godot Cafe-Teatru și lunch. 

www.BankingNews.ro

Termenul limită pentru accesarea ultimei comenzi pentru participarea la 
simpozion este data de 17 aprilie 2015, în limita locurilor disponibile. Plata se va 
efectua în termen de 5 zile de la transmiterea facturii fiscale, emise în baza 
comenzii dumneavoastră. Firma organizatoare, Media Press Boutique, nu este 
purtătoare de TVA, în concluzie, tariful afișat constituie costul total al serviciilor. 
Pentru comenzi vă rugăm să transmiteți la adresa de e-mail 
cornel.dinu@bankingnews.ro datele de facturare si numarul de persoane 
participante, cu subiectul ”Emitere factura – Participare Simpozion” sau folosiți 
Formularul de Înregistrare. Relații la telefon 0725.842.989.
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