
V-a]i imaginat vreodat` c` a]i pierdut sau 
v-au fost furate unul sau mai multe carduri şi
sunte]i nevoi]i s` apela]i emitentul/emiten]ii
de carduri, pentru blocarea rapid` a cardurilor,
dar nu ave]i la dispozi]ie numerele fiec`ruia
dintre aceşti emiten]i? În vacan]`, în ]ar` sau
în str`in`tate, în trafic, f`r` o conexiune la
internet, nu v` este întotdeauna la îndemân`
un num`r simplu de telefon pentru a-i
contacta pe emiten]ii cardurilor dumneavoastr .̀

Venim în întâmpinarea tuturor pose sorilor de
carduri prin 021 CARDURI – num`r unic de
contact, indiferent de emitentul înrolat în
serviciu. Din ]ar` sau din str`in`tate, pute]i
apela acest num`r 24 ore din 24, 7 zile din 7
şi ve]i fi pus în leg`tur` cu emitentul de
carduri în maximum 30 de secunde.

Este un num`r sugestiv şi foarte uşor de
re]inut: 021 CARDURI (021.2273874) –
Linia Unic` de Urgen]` pentru Carduri
(LUC).

Pân` în prezent, urm`toarele institu]ii finan -
ciar-bancare şi-au exprimat inten]ia de a adera

la acest serviciu: Banca Comercial` Român`,
BRD-Groupe Société Générale, Banca
Transil vania, ING Bank, BancPost, CEC
Bank, Garanti Bank, Alpha Bank.

Beneficii pentru emitentul de carduri 
(banc` sau institu]ie financiar`-nebancar`)

�Apelul clientului va ajunge direct la depar -
tamentul de blocare carduri al emitentului
�Emitentul de carduri va bloca foarte rapid
cardul pierdut sau furat, evitând orice
pierderi neprev`zute
�Emitentul va ob]ine optimizarea comuni -
c`rii client-emitent de carduri prin oferirea
unui num`r unic de urgen]`
�Va creşte \ncrederea [i satisfac]ia clien -
]i lor acelor emiten]i, care vor adera la
sistemul unic de raportare a pierderii sau
furtului unui card 
�Pentru emitent nu este necesar` o
investi]ie ini]ial` (costurile investite în
infrastructur` vor fi acoperite integral de
TRANSFOND, emitentul de carduri va trebui
s` pl`teasc` doar un abonament lunar şi
contravaloarea apelurilor redirec]ionate)

�Emitentul va putea realiza reduceri de
costuri prin eficientizarea aloc`rii de resurse
umane dedicate serviciului urgen]` carduri.
Angaja]ii emitentului de carduri (care acum
primesc apeluri „din greşeal`” – apeluri care
nu le sunt adresate şi pe care nu sunt în
m`sur` a le solu]iona) nu-şi vor mai irosi
timpul cu recep]ionarea şi tratarea acestora
�Emitentul va primi lunar rapoarte de
monitorizare a apelurilor trans ferate din
LUC şi, prin compara]ie cu rapoartele interne
de apeluri recep]io nate, va fi capabil s`-şi
dimensioneze la un nivel optim call center-
ul dedicat serviciului de blocare carduri.
Al`turi de rapoartele lunare standard exist` şi
posibilitatea de customizare a acestora în
func]ie de solicit`rile emitentului.

Beneficii pentru posesorul de carduri 

�Va re]ine un singur num`r de telefon,
foarte uşor de memorat (021 CARDURI),
indiferent de emiten]ii cardurilor pe care le
de]ine
�Va evita eventualele fraude prin sesizarea
rapid` a incidentului (pierdere sau furt)
�Va fi în m`sur` (în viitor) s` raporteze
alte incidente sau s` ob]in` informa]ii
despre carduri
�Va putea accesa acest num`r atât din
România, cât şi din str`in`tate
�Va beneficia de operativitate şi eficien]`
în rezolvarea problemei, indiferent de ora
apelului sau ziua din s`pt`mân`, serviciul
fiind disponibil 24/7/365.

e-Soluţii pentru perform@nţă

TRANSFOND împreun` cu APERO (Asocia]ia de Pl`]i Electronice
din România) urmeaz` s` lanseze, \n partea a doua a anului, Linia
Unic` de Urgen]` pentru Carduri (LUC), serviciu ce va func]iona
ca un punct unic de contact pentru blocarea cardurilor pierdute sau
furate, emise în România, indiferent de institu]ia emitent`.

„În contextul l`rgirii spectrului de servicii destinate comunit`]ii financiar-bancare din România, TRANSFOND a dezvoltat şi
implementat, la ini]iativa APERO, Linia Unic` de Urgen]` pentru Carduri. Suntem convinşi c` utilizarea unui canal unic de
acces pentru orice emitent de carduri, precum şi disponibilitatea acestuia (24/7) reprezint` un pas important pentru
îmbun`t`]irea activit`]ii în domeniul cardurilor şi va putea aduce o creştere substan]ial` a nivelului de satisfac]ie a
consumatorilor finali – utilizatorii de carduri“ – Emil Ghizari, director general, TRANSFOND.

„Ulterior, vrem ca prin aceast` linie popula]ia s` raporteze o serie de incidente, astfel încât LUC s` devin` un important
instrument de combatere a fraudei şi de semnalare a problemelor cauzate de o eventual` func]ionare necorespunz`toare a
sistemului de carduri” – Adrian Apolzan, preşedinte, APERO.
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