
5
VALIDARE 
PLATA CU
CARDUL
Pentru a efectua o plata online 3D Secure este necesara validarea 
tranzactiei.

La plasarea comenzii pe siteul dorit, dupa ce alegi ca metoda de plata 
Plata cu cardul, vei primi pe terminalul mobil un mesaj pe care trebuie 
sa il accesezi. Se va deschide o fereastra de confirmare in care, daca 
doresti sa confirmi, apasa butonul rosu “Autorizeaza”. In caz contrar 
apasa butonul alb “Anuleaza”.
Dupa confirmare se va afisa un mesaj de succes.

1 ECRANUL
PRINCIPAL YOU
Dupa logarea in aplicatie, se va deschide Dashboardul You. 
In acest ecran vizualizezi toate produsele detinute si ai 
acces la unele dintre functionalitatile You.

2 ISTORIC
TRANZACTII
Pentru a vizualiza istoricul de tranzactii al unui produs, 
acceseaza numele produsului respectiv. Pentru a reveni, 
apasa pe iconul inapoi (sageata).

3 DETALII
CONT
La atingerea zonei din partea de sus a ecranului se deschid detaliile 
despre acest cont. In acest ecran se regasesc: aliasul contului care 
poate fi adaugat sau modificat, butonul de cont favorit si alte detalii in 
functie de contul respectiv.

Daca doresti sa modifici contul favorit, accesezi detaliile acestui cont 
si dezactivezi optiunea “Seteaza contul ca favorit”.
Nu exista posibilitatea de a nu avea niciun cont favorit.

MINORI - PRODUSE SI OPERATIUNI

4 INREGISTRARE
CARD
Daca ai un card atasat contului, il poti adauga in Apple Pay/G Pay, in 
functie de terminalul tau, apasand butonul “Adauga in …”  afisat sub 
cardul tau, apoi parcurge pasii din ecranele afisate.
Vei parcurge acesti pasi in afara aplicatiei YOU BRD.

6 MENIUL
ALTELE
Optiunea “Altele” ofera acces catre: date personale utilizator, 
setari, inbox, acorduri intre BRD si utilizator, contact banca, 
optiunea de deconectare, cat si versiunea aplicatiei pe care o 
utilizezi. Unele posibilitati sunt limitate, din considerente 
legale (de exemplu nu iti poti modifica acordurile).

Poti distribui detaliile contului tau 
apasand pe iconita “Share IBAN”.


