ACORD DE UTILIZARE A SEMNĂTURII ELECTRONICE
SIMPLE (SES)
Prezentul Acord stabilește condițiile de utilizare a semnăturii electronice simple în timpul
schimbului de documente între Organizația de Creditare Nebancară “Victoria Credit” S.R.L, în
continuare –Factor, comerciantul care își vinde produsele, în continuare Aderent/Vânzător şi
Utilizatorul site-ului www.virtula.md, care s-a alăturat condițiilor prezentului Acord, în continuare –
Cumpărător/Debitor.
Prin aderarea la termenii prezentului Acord cu privire la utilizarea SEMNĂTURII ELECTRONICE
SIMPLE, în continuare SES, pe site-ul www.virtula.md Cumpărător/ Debitor-ul se alătură
necondiționat termenilor prezentului acord.
1 Obiectul acordului
1.1 Prezentul Acord determină procedura și condițiile de aplicare a SES a Cumpărător/ Debitor-ului
în procesul de utilizare a site-ului pentru schimbul de documente electronice între părți, pentru
încheierea, modificarea și executarea contractului și a altor documente ce reiese din el, pentru
obținerea consemțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal și
transmiterea/primirea informațiilor despre Cumpărător/ Debitor către/de la biroul istroriilor de
credit și alte baze de date, determină drepturile și obligațiile părților, apărute în legătură cu
formarea, trimiterea și primirea de documente electronice utilizând site-ul www.virtula.md.
1.2 În scopul asigurării comunicării electronice între părți, Factorul oferă Cumpărător/ Debitor-ului
cheia privată a semnăturii electronice, menține și actualizează registrul cheilor emise, asigură
funcționalitatea sistemului, și efectuează de asemenea alte acțiuni prevăzute de prezentul acord.
2 Utilizarea semnăturii electronice simple
2.1 În conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul
electronic, Părțile au convenit că toate documentele, se consideră semnate de către Cumpărător/
Debitor prin SES în condițiile prezentului Acord.
2.2 Documentul electronic se consideră semnat prin SES de către Cumpărător/ Debitor, dacă:
2.2.1 Documentul electronic a fost semnat/creat şi/sau expediat prin intermediul site-ului
www.virtula.md.
2.2.2 În textul documentului electronic este inclus identificatorul (nume, prenume), generat de
sistemul SES, ce confirmă introducerea de Cumpărător/ Debitor în câmpul special pe site a codului
numeric unic primit prin SMS.
2.3 Mesajul SMS care conține cheia privată pentru SES, este expediat la numărul de telefon pe care
l-a indicat Cumpărător/ Debitor- ul în cerere, astfel, în acest mod este considerat a fi expediat
personal doar Cumpărător/ Debitor- ului, care se obligă sa păstreze confidențialitatea acestuia.
2.4 SES transmisă Cumpărător/ Debitor- ului este utilizată pentru semnarea documentelor
electronice, create și/sau expediate prin utilizarea sistemului. Furnizarea SES se efectuează la
primirea unei solicitări electronice din partea Cumpărător/ Debitor- ului, îndreptate spre Factor prin
funcționalitatea interfeței site-ului www.virtula.md.
2.5 Părțile au convenit că, orice informație semnată prin SES de către Cumpărător/ Debitor, este
recunoscută ca un document electronic, echivalentul unui document pe suport de hârtie, semnat prin
semnătură olografă a Cumpărător/ Debitor- ului și respectiv, dă naștere unor consecințe juridice
identice.

3 Regulile de verificare a semnăturii electronice
3.1 Faptul semnării unui document electronic de către Cumpărător/ Debitor se stabilește prin
compararea informațiilor:
3.1.1 Identificatorul, care este inclus în documentul electronic doar după confirmarea SES utilizat
pentru semnarea documentului electronic de către Cumpărător/ Debitor;
3.1.2 Informații privind furnizarea SES, determinată de Cumpărător/ Debitor și stocată în sistem;
3.1.3 Date tehnice privind activitatea Cumpărător/ Debitor- ului în timpul utilizării site-ului
www.virtula.md, înregistrate automat în jurnalele electronice ale sistemului.
3.2 Factorul și Aderent/Vânzător-ul deține documente electronice, care au fost create, transferate
sau acceptate de către Părți în procesul utilizării sistemului Factorului și permite determinarea
timpului de generare, transmitere și aplicare a SES pe document.
3.3 Părțile sunt de acord, că p.3.1 al prezentului Acord este suficient pentru identificarea
Cumpărător/ Debitor- ului, care a creat și semnat documentele cu aplicarea SES care sunt
echivalente unui document pe suport de hârtie, semnat cu semnătura olografă a împrumutatului și
respectiv, dă naștere unor consecințe juridice identice.
4 Confidențialitate
4.1 Obligațiile Cumpărător/ Debitor- ului:
4.1.1 Să nu divulge informația despre modalitățile de identificare și confidențialitatea SES, primite
de Cumpărător/ Debitor pentru a crea SES, de asemenea să întreprindă toate măsurile necesare
pentru păstrarea acestora în secret;
4.1.2 De a nu transmite terților cartela SIM, care asigură posibilitatea utilizării numărului de pe care
a fost efectuată înregistrarea în sistem, de asemenea, să întreprindă toate măsurile de rigoare pentru
ca o persoană terță să nu aibă posibilitatea de a utiliza această cartela SIM;
4.1.3 Să informeze imediat Factorul și Aderent/Vânzător-ul despre încălcarea secretului
informațiilor, precum și apariția suspiciunilor Cumpărător/ Debitor- ului de încălcare a secretului
acestora.
4.2 Sistemul asigură confidențialitatea informației privind SES utilizată de Cumpărător/ Debitor.
Accesul la informații despre SES, login ce aparțin Cumpărător/ Debitor- ului, sunt disponibile
exclusiv angajaților autorizați ai Factorului în conformitate cu politica de securitate a informațiilor
adoptată de Factor.
5 Răspunderea părților
5.1 Părțile poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a
îndatoririlor care le revin în temeiul prezentului acord în limita prejudiciului cauzat celeilalte părți.
6 Dispoziții finale
6.1 Utilizarea site-ului www.virtula.md în scopul cumpărării în rate este posibilă numai dacă
Cumpărător/ Debitor- ul se alătură termenilor acestui Acord.

