Plata programata e-bancamea
Detinatorul poate imputernici Banca, prin intermediul serviciului

e-bancamea, sa efectueze plati periodice/la termen pe seama sa prin
transferarea unor sume fixe la date convenite catre alte conturi ale sale
sau ale altor clienti ai Banci sau ai altor institutii de plata.
 Frecventa platilor este stabilita de Detinator.
 In aceste situatii data primirii este data/fiecare data indicata de
Detinator in ordinul de plata periodic/la termen.
 Daca data indicata este o zi nelucratoare atunci ordinul de plata se
considera primit in urmatoarea zi lucratoare.
Detinatorul poate revoca un ordin de plata programata cel tarziu pana la
sfarsitul zilei lucratoare care precede data convenita pentru debitarea
fondurilor. Cererea de revocare trebuie transmisa Bancii electronic prin
serviciul e-bancamea. Banca va executa ordinul de schimb valutar pe
contul Detinatorului utilizand cursul standard al Bancii valabil la data si ora
autorizarii ordinului de schimb valutar. Alimentarea contului de plata
atasat cardului de credit si alimentarea contului de card de debit,
efectuate intr-o zi nelucratoare, sunt procesate de banca in conturile
respective in prima zi lucratoare imediat urmatoare. Totusi, Banca pune
imediat la dispozitia clientului fondurile creditate in contul de card de
debit, astfel incat acestea pot fi utilizate in aceeasi zi prin retrageri la ATM
sau pentru plati la comercianti. Pentru aceste sume utilizate banca va
aplica o dobanda debitoare.
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Orar procesare instructiuni de plata
Banca primeste de la Detinator instructiunea de plata pe toata durata
unei zile si debiteaza contul acestuia la data primirii.
Toate instructiunile de plata* efectuate in intervalul orar in care banca
executa inchiderea zilei bancare (in general, in intervalul orar 19.30 –
2.00) sunt procesate de banca dupa acest interval, la data
corespunzatoare datei primirii.
Banca finalizeaza procesarea ordinului de plata interbancar (creditarea
contului institutiei de plata a beneficiarului) in aceeasi zi cu data primirii,
daca ordinul de plata interbancar este autorizat de Detinator intr-o zi
lucratoare pana la orele limita prezentate mai jos. Banca finalizeaza
procesarea ordinului de plata interbancar in urmatoarea zi lucratoare
dupa data primirii, daca ordinul de plata este autorizat de Detinator intro zi lucratoare dupa orele limita prezentate mai jos sau intr-o zi
nelucratoare.

Ora limita finalizare procesare/zi
lucratoare

Tip instructiune de plata
Ordin de plata interbancar in lei
de mica valoare < 50.000 lei
Ordin de plata interbancar in lei
de mare valoare >= 50.000 lei

ora 14:00
ora 15:00
ora 13:30 (ora limita pentru
asigurarea fondurilor necesare )

Ordin de plata programat in lei

2

