
  

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PLĂȚILE ONLINE 

 

Plata online este procesată prin intermediul societății ROMCARD S.A., persoană juridică română, cu 
sediul social în București, Bd. General Vasile Milea, Nr. 2H, subsol, etaj 1 și etaj 3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului București sub nr. J40/3385/1994, având cod unic de îregistrare 5326360, care 
garantează securitatea sistemelor informatice.  

Plata online se face astfel:  

1. Apăsând butonul OK portalul va trimite procesatorului de card 3D SECURE, numărul comenzii și suma 
de plata și veți fi redirecționați în pagina acestuia unde veți introduce datele cardului dumneavoastră.  

2. Cardul va fi verificat și în cazul în care este acceptat, suma va fi încasată în favoarea emitentului facturii.  

3D-Secure este un sistem antifraudă dezvoltat de Visa și MasterCard. Folosirea acestui sistem permite 
creșterea securității tranzacțiilor online, prin solicitarea unei parole la fiecare plată online.  

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul 
dumneavoastră sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul 
dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face 
doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă știută numai 
de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.  

În caz de pierdere sau furt, cardul înrolat la 3D Secure nu poate fi folosit de terțe persoane pentru 
cumpărături online. Se elimină astfel riscul fraudei prin copierea informațiilor de plată sau prin generarea 
aleatoare de numere de carduri și utilizarea lor ulterioară pe Internet.  

Portalul parking.genesisproperty.net nu reține și nu stochează informațiile 
referitoare la cardul dumneavoastră de plată! 

Verificați cu atenție adresa paginii în care veți fi redirecționat ca aceasta să înceapă cu 
https://www.secure11gw.ro/, iar certificatul de securitate să fie valabil. Nu introduceți datele cardului 
dumneavoastră sub niciun motiv invocat, în pagini propuse prin mesaje e-mail care par a fi trimise de 
portalul nostru. 

https://www.secure11gw.ro/

