4.4 Plati interbancare in lei
Accesand aceasta optiune vei putea efectua
transferuri in Lei catre conturi personale sau ale
altor persoane la alte banci comerciale din Romania.
Ecranul de introducere a datelor iti va solicita urmatoarele informatii:












Selectati sablon pentru aceasta tranzactie: poti selecta din lista derulanta un sablon din cele create pentru acest
tip de tranzactie sau poti introduce un nou cont catre care doresti sa efectuezi un transfer;
Din contul: contul care va fi debitati. Vei avea posibilitatea de a selecta acest cont dintr-o lista derulanta cu
conturile proprii;
Contul beneficiarului: contul care va fi creditat. Acest cont se populeaza automat conform setarilor din
momentul setarii sablonului sau poti introduce un nou cont catre care doresti sa efectuezi un transfer;
Suma: suma care va fi transferata.
Data platii (ZZ/LL/AAAA): data transferului (respectiv a primului transfer, in cazul in care se doreste ca tranzactia
sa fie repetata);
ID beneficiar: acest camp se completeaza numai pentru plati catre Trezorerie, in conformitate cu prevederile
legale;
Numar evidenta fiscala: acest camp se completeaza numai pentru plati catre Trezorerie, in conformitate cu
prevederile legale;
Numele beneficiarului: numele beneficiarului in contul caruia efectuezi transferul;
Detaliile platii Linia 1 si Linia 2: poti introduce descrierea platii (numar factura, cod abonat etc.). Daca doresti sa
platesti facturi de utilitati, polite de asigurare etc. te rugam sa folosesti optiunea Plati facturi.
Doresc ca aceasta tranzactie sa fie repetata: daca doresti ca tranzactia sa se repete, trebuie sa bifezi casuta de
alaturi;

Frecventa (toate): trebuie sa completezi frecventa ce care se va repeta tranzactia in cazul
in care ai ales ca transferul sa se repete;



Poti opta ca transferul repetat sa se efectueze:
a. la o data fixa
Vei mentiona in acest caz in campul Data transferului data dorita de tine, iar in
campul Frecventa (toate) vei selecta 1 luna, in cazul in care doresti ca transferul
sa se efectueze lunar sau 2 luni, in cazul in care doresti ca transferul sa se
efectueze la o data fixa indicata de tine la o perioada de 2 luni, etc.
b. la un interval fix de zile
Vei mentiona in acest caz in campul Data transferului data primului transfer, iar
in campul Frecventa (toate) vei selecta 1 zi, in cazul in care doresti sa se
efectueze zilnic sau 3 zile, daca doresti ca transferul sa se efectueze din 3 in 3
zile, etc.


Data expirarii (ZZ/LL/AAAA): in cazul in care transferul este repetat, trebuie trecuta data expirarii,
incepand cu care transferul nu se mai efectueaza.
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Butonul Trimite te va directiona catre pagina de confirmare unde vei avea
posibilitatea sa revezi detaliile tranzactiei.

Confirmare
Daca esti de acord cu detaliile tranzactiei, in cazul operatiunilor de plata
efectuate prin intermediul sabloanelor existente in serviciu, trebuie sa apesi
butonul Confirma pentru a efectua tranzactia. Daca esti de acord cu detaliile
tranzactiei, in cazul operatiunilor de plata in care nu este utilizat un sablon din
cadrul serviciului, trebuie sa introduci si codul de autorizare generat de cititorul
de card pentru a efectua tranzactia.
Daca doresti sa modifici informatiile trebuie sa apesi butonul Anuleaza si te vei
intoarce la ecranul de introducere a datelor.

Rezultat
Ecranul Rezultat te informeaza despre transmiterea tranzactiei la banca spre
procesare, iar in cazul platilor repetate sau in viitor, acest ecran confirma
transmiterea cu succes la banca la instructiunilor de plata. Aici poti seta
tranzactia noua ca si sablon.
Pentru a verifica daca plata s-a postat cu succes, trebuie sa accesezi meniul
Servicii clienti/ Activitate online, unde vei avea statusul final al platii instructate.
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