PLATI FACTURI

1 SELECTEAZA “PLATI
FACTURI” DIN LISTA
DERULANTA

In campul “Din contul” vei selecta contul din care doresti initierea
platii. In zona “Facturier” poti cauta un facturier folosind zona
dedicata de cautare sau manual in Facturierii mei ori in Facturieri.

2 PLATA FACTURA
Dupa selectarea unui facturier trebuie sa completezi
campurile obligatorii si apasa butonul rosu “Continua”.
In functie de facturierul ales, formularul de plata poate
avea mai multe campuri care trebuie completate.
In acest ecran ai posibilitatea de a salva ca favorit
facturierul si contul client prin setarea unui alias, astfel
urmatoarea plata va fi mai rapida si mai sigura deoarece
vei completa doar suma facturii. Facturierul salvat va fi
gasit in zona “Facturierii mei”.
De asemenea, poti programa o plata dand click pe
butonul “Plata programata” si setand data sau intervalul
dorit, precum si recurenta platii daca iti este necesara.
Daca dai click pe butonul “Alege alt facturier” vei fi
directionat in ecranul din pasul 1 si toate informatiile
introduse vor fi sterse.

3 VERIFICA

INFORMATIILE
TRANSFERULUI
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.

4 AUTORIZEAZA
PLATA

Odata ajuns in ecranul “Autorizeaza Plata” vei primi
o notificare pe telefonul mobil pentru a autoriza
plata. Grabeste-te, ai doar 2 minute la dispozitie.

5 AI PRIMIT O

NOTIFICARE
Apasa pe notificarea primita de la BRD si vei fi
directionat in ecranul de login.

6 ACCESEAZA

MOBILE TOKEN
In pagina de login se afla si accesul la Mobile Token.
Logarea se face la fel ca login-ul, cu biometrice sau PIN.

7 PLATA TA ONLINE
DE PE WEB

Detaliile platii apar in sectunea “Autorizeaza”, iar
autorizarea se face biometric sau cu codul PIN al
aplicatiei You, dupa ce ai apasat pe butonul rosu
“Autorizeaza”.

7 TRANSFERUL A

FOST REALIZAT
Este afisat mesajul de confirmare - Plata a fost
initiata cu succes si urmeaza a fi procesata.

