
4 TRANSFER 
BANCAR
Completeaza datele necesare transferului pe care 
doresti sa il realizezi. Imediat dupa introducerea 
sumei si alegerea monedei in care doresti sa realizezi 
transferul, in partea dreapta-sus va aparea un icon 
“calendar”. Prin atingerea acelui calendar, un pop-up 
va fi afisat si vei putea seta recurenta transferului
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CONFIRMARE 
PLATA
Formularul de plata este succedat de ecranul ce contine 
detaliile platii pe care doresti sa o finalizezi. Detaliile din 
acest ecran sunt diferite in functie de tipul de plata.
Apasa “Confirma si transfera” pentru a merge mai 
departe. 

VIZUALIZARE 
PLATI  IN VIITOR 
SI RECURENTE
Pentru a vizualiza platile viitoare si recurente pe care le-ai 
setat trebuie sa ajungi in lista de tranzactii a contului dorit 
si sa alegi din tab-ul de meniuri “Plati programate”. La 
apasarea pe tab-ul dorit, se vor lista tranzactiile setate.

Acasa Contacte Produse
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1 PLATI
Acceseaza prin atingere optiunea “Plati” situata in 
bara de meniu, din partea de jos a ecranului.

2 TRANSFER NOU
Acceseaza optiunea “Transfer nou“ din optiunile de 
transfer. Aceasta optiune permite efectuarea oricarui tip de 
plata, mai putin plata de factura.

3 FORMULARUL 
DE PLATA
De aici se poate efectua orice tip de plata. Formularul este dinamic 
si se adapteaza in functie de tipul de plata dorit. Urmareste pasii 
indicati in continuare, pentru mai multe detalii.

9AUTORIZEAZA 
PLATA
Autorizeaza plata cu Biometrie sau codul PIN si astfel ai finalizat 
instructiunea de plata. Ordinul de transfer urmeaza sa fie operat de 
catre banca. Poti verifica tranzactia in istoricul de tranzactii al 
contului platitor.

Plata viitoare si/ sau recurenta a fost salvata in acest pas.

PLATI PROGRAMATE

5 PLATI VIITOARE 
SI RECURENTE
Odata cu afisarea pop-up-ului de setare a platii viitoare sau 
recurente in urma atingerii icon-ului “calendar” vei putea incepe 
sa alegi optiunile potrivite pentru tine.

Pentru a seta o plata viitoare la “data platii” alegi cand doresti sa 
se realizeze plata (orice data din viitor). Daca doresti ca aceasta 
plata sa fie recurenta atunci in campul de “repeta plata” apasa o 
data pe toggle-ul sa devina activ (verde), alege frecventa (zilnic, 
saptamanal sau lunar) si data de finalizare se alege in campul 
“Pana la “. Ulterior apasa butonul rosu “Seteaza recureta” si plata 
viitoare/ recurenta va fi setata dupa finalizarea platii in curs. 

Plati

Pentru a sterge plata viitoare si/ sau recurenta, apasa pe tranzactia 
dorita si in noul ecran aparut apasa pe butonul “Sterge plata”.
Un pop-up de confirmare a actiunii va fi afisat, apasa “Da” si 
actiunea se va realiza. Daca te-ai razgandit, apasa “Nu” si nu se va 
salva modificarea. 

9
STERGE PLATA 
IN VIITOR / 
RECURENTA

Acasa


