Introducerea detaliilor pentru o Plata Recurenta
Din meniul „Plăţi” alegeţi opţiunea „Plati planificate”.
Pagina următoare este afişată:

Pentru a stabili detaliile unei Plati Recurente trebuie completate următoarele detalii:






Din contul: contul care se debitează, reprezintă contul sursă din care se va
efectua plata. Veţi selecta contul din care doriţi să efectuaţi plata din lista cu
conturile curente pe care le deţineţi sau pe care sunteţi mandatat.
Sold: reprezintă balanţa disponibilă pentru contul selectat. Acest câmp
informativ se completează automat cu suma corespunzătoare în funcţie de
contul sursă ales.
Suma: reprezintă suma de bani pe care doriţi să o transferaţi.
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Suma de plată nu poate să fie mai mare decât soldul disponibil la data executiei.
!Atentie! Daca la data executiei nu aveti fonduri suficiente in cont, se va incerca
procesarea platii timp de 20 de zile si va fi executata in prima zi in care contul are
disponibil suficient.







Contul IBAN al beneficiarului: contul care se creditează, reprezintă contul
destinaţie către care doriţi să efecuaţi plata. Asiguraţi-vă că aţi introdus corect
Contul IBAN al beneficiarului.
Dacă aţi introdus un Cont IBAN inexistent veţi primi un mesaj de
atenţionare: “Cod IBAN incorect.”
După ce Contul IBAN a fost completat sistemul verifică dacă contul introdus
corespunde unei companii cu care ING are încheiat un contract de plată. În
acest caz veţi fi întrebat dacă doriţi să fiţi redirecţionat către un ecran detaliat
(vezi Plăţi pre-definite).
Numele Beneficiarului: numele beneficiarului este obligatoriu. Dacă nu
introduceţi aceasta informatie, veţi primi următorul mesaj de eroare:

Numele Beneficiarului este completat automat pentru o plată pre-definită.






Banca Beneficiarului: se completează automat în funcţie de contul IBAN al
beneficiarului pe care l-aţi introdus sau puteţi selecta banca beneficiarului din
lista de bănci disponibile.
Detalii de plată: reprezintă un mesaj text pentru beneficiar care va fi afişat în
extrasul său de cont. Există două câmpuri în care puteţi completa aceste detalii
de plată. În cazul unei plăţi pre-definite veţi fi redirecţionat către un ecran
detaliat în care cele două linii devin obligatorii şi trebuie completate cu datele
specifice beneficiarului respectiv (vezi 4.4 Plăţi pre-definite).
In tab-ul „Plata Recurenta” introduceti detaliile legate de frecventa platii:
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Frecventa: puteti alege intre urmatoarele frecvente, apasand butonul :







Saptamanal: plata va fi executata o data pe saptamana, pentru perioada
indicata de dumneavoastra;
Lunar: plata va fi executata o data pe luna;
Trimestrial: plata va fi executata o data la 3 luni;
Semestrial: plata va fi executata o data la 6 luni;
Anual: plata va fi executata o data pe an.
De la data: plata va fi executata incepand cu aceasta data, cu frecventa si
pentru perioada indicate de dumneavoastra.

Puteti alege data introducand-o in formatul dd/mm/yyyy sau folosind calendarul
disponibil (apasand butonul ).

!Atentie! Platile planificate se pot executa doar in zilele bancare. In cazul in care
selectati o zi nebancara ca data de inceput, plata se va executa in prima zi bancara ce
urmeaza. La fel, daca una din zilele de executie din cadrul perioadei se intampla sa
coincida cu o zi nebancara, plata se va procesa in urmatoarea zi bancara.


La data: este data de incheiere a perioadei pentru o plata recurenta. In cazul in
care data de incheiere nu corespunde cu ziua obisnuita de executie a platii,
atunci executia platilor se va incheia in ultima zi obisnuita inclusa in perioada.

Confirmarea unei
Plati Recurente
In ecranul de
confirmare plata se vor
afisa detaliile legate de
ordonator si beneficiar,
precum si detaliile
legate de frecventa si
perioada:

Puteti modifica
detaliile introduse,
apasand
butonul „Modifica”.
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Pentru a confirma plata si programa executia ei, introduceti codul generat de
digipass si apasati butonul „Confirma”. Pagina urmatoare va fi afisata:

Figura 4.35 Status Plata Recurenta

!Atentie! Plata va fi procesata incepand cu data de executie
stabilita de dumneavoastra. Dupa executie, plata nu se va mai
regasi in lista.
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Verificarea detaliilor unei Plati Recurente
Pentru a verifica detaliile unei Plati Recurente, apasati pe „Lista plati
recurente” din ecranul de mai sus sau pe tab-ul Plati recurente. Va fi afisata
toata lista de plati recurente active, de unde puteti selecta vizualizarea detaliilor
pentru oricare dintre ele, apasand butonul Selectare:
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