PLATI - TOATE TIPURILE

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

Acasa

Plati

Contacte

Produse

2 PLATA NOUA
Acceseaza optiunea “Plata noua“ 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.

4 PLATA
INTERBANCARA
Selecteaza din caruselul situat sus in pagina, contul
din care vrei sa faci plata. Automat este selectat
contul favorit. Introdu numele beneficiarului si apoi
IBAN-ul acestuia de la orice banca.

5 PLATA INTRE
CONTURI
PROPRII
Pentru a efectua o plata intre conturi proprii, acceseaza prin
atingere optiunea “Beneficiari si conturi proprii” si astfel vor fi
afisate conturile detinute la BRD impreuna cu contactele
definite. Alta optiune este accesarea optiunii “Toti” si din acest
meniu poti selecta contul propriu catre care doresti initierea
platii.

6 PLATA CU
SCHIMB VALUTAR
In momentul in care introduci un IBAN din alta tara,
devine activa optiunea de a selecta moneda in care se
doreste sa se efectueze plata.
In urmatorul ecran se pot vedea detaliile schimbului
valutar.

7 PLATA CATRE
TREZORERIE
Atunci cand se introduce un IBAN de trezorerie mai apare de
completat campul CUI/CNP beneficiar pentru identificarea
platitorului.

8 CONFIRMARE
DETALII 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 plateste” pentru a merge mai departe.

9 AUTORIZEAZA
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.
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