PLATI FACTURI

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

Acasa

Plati

Contacte

Produse

2 PLATI FACTURI
Acceseaza optiunea “Plati facturi“ din optiunile de transfer.
Aici gasesti peste 70 de facturieri disponibili.

3 FORMULARUL
DE PLATA
In primul rand trebuie sa alegi contul din caruselul de conturi
din care doresti initierea platii. Ulterior poti apasa pe optiunea
“Facturieri” si vor aparea toti facturierii disponibili, precum si
facturii tai favoriti - daca ai salvat vreunul. O alta optiune este sa
apesi pe iconul “toti” si intr-un nou ecran vor fi afisati toti
facturieri si favoritii tai.

4 PLATESTE
FACTURA
Dupa ce ai selectat facturierul catre care doresti initierea
platii, mai este nevoie sa completezi suma facturii, cat si
codul tau de client, apoi apasa butonul rosu “Continua”.
In acest ecran ai optiunea de a salva facturierul impreuna cu
codul de client drept “facturier favorit” apasand pe iconul
omulet din partea superioara a ecranului. De asemenea, poti
seta si o plata viitoare pentru acest facturier prin apasarea
iconului calendar si alegerea unei date viitoare.

5 PLATESTE CATRE
UN FACTURIER
FAVORIT
Poti initia o plata catre un facturier favorit ori selectandu-l din
carouselul de facturieri favoriti ori din ecranul “Facturierii mei” (vezi
pasul 3). Codul client va fi automat completat deoarece ai salvat
aceasta informatie intr-o plata anterioara, iar acum trebuie doar sa
introduci suma facturii si sa apesi butonul rosu “Continua”.

6 VERIFICAREA
INFORMATIILOR
Dupa completarea informatiilor in formularul de plata, iti este
afisat un ecran unde poti verifica corectitudinea acestora, iar
daca torul este corect apasa pe butonul rosu “Confirma si
transfera”.
In cazul in care doresti modificarea unor informatii trebuie sa
apasi pe sageata din stanga-sus si poti edita orice informatie din
formularul de plata.

7 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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