
1 SELECTEAZA “PLATI” 
DIN MENIU
In cazul in care detii mai multe conturi deschise la BRD, in 
campul “Din contul” vei selecta contul din care doresti 
initierea platii. In campul “Beneficiar” cauti destinatarul 
platii sau ii scrii numele, apoi completezi suma, IBAN si 
detaliile platii. Daca doresti sa setezi o plata in viitor sau 
recurenta, apasa pe butonul “Plata progranata”, altfel 
apasa pe butonul “Continua”.

PLATI PROGRAMATE

2 PLATA IN VIITOR 
SI RECURENTA
Pentru a seta o plata in viitor trebuie sa alegi data in 
care doresti sa se realizeze transferul, apoi apasa 
butonul negru “Aplica”. 
Daca doresti sa ii setezi si o recurenta, atunci bifeaza 
“Plata recurenta”, selecteaza data ultimei recurente  
si frecventa: zilnic, lunar sau lunar, ulterior apasa 
butonul negru “Aplica”.

3 CONFIRMARE 
PLATA
In ecranul “Confirmare plata” poti verifica 
corectitudinea informatiilor pe care le-ai introdus. 
Daca datele completate sunt corecte apasa butonul 
“Continua” pentru a finaliza plata, altfel te poti 
intoarce in ecranul anterior apasand butonul 
“Inapoi” si sa editezi orice informatie introdusa. 

5
VIZUALIZEAZA 
PLATILE IN VIITOR 
SI RECURENTE
Pentru a vizualiza platile in viitor si recurente pe care 
le ai setate, este necesar sa intri in ecranul principal 
“Acasa” in contul dorit, iar in zona de tranzactii, in 
tab-ul “Plati programate” vei gasi listate toate 
tranzactiile, cat si informatiile aferente. 
Pentru mai multe detalii per tranzactie trebuie sa 
apesi pe “vezi detalii”.

4 PLATA SALVATA 
CU SUCCES
Plata va fi trimisa spre procesare la data 
mentionata de tine. 

6
STERGE O PLATA 
IN VIITOR SAU 
RECURENTA
Pentru a sterge o plata in viitor sau recurenta este nevoie 
sa apesi pe iconul “cos de gunoi” (ultimul element de pe 
linia tranzactiei), iar un pop-up de confirmare a actiunii 
va fi afisat. Daca esti sigur ca doresti sa stergi, atunci asa 
butonul negru “Sterge”, altfel apasa butonul “Inapoi”. 


