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AUTENTIFICARE
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Se accesează site-ul www.eximbank.ro

Se introduce referinta (regasita in ecranul de mai jos)in 
Digipass, iar in baza acestuia, se genereaza Codul 
Digipass
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CONTURI

Extrasul în format electronic se poate
obține în format .pdf, MT940 sau
.xml, cu filtru aplicat la un interval al
datei de procesare și cont.



PLĂȚI DOMESTICE
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Alegeți să introduceți o nouă plată
Alegeți tipul plății: intrabancar, interbancar, sau 
încărcați un fișier cu mai multe plăți

Completați formularul specific

• În cazul repetării unei plăți, aceasta poate fi
pre-încărcată pe baza unui model

Pentru avizarea plății, introduceți 
codul generat de digipass

• Completați acest câmp dacă vreți ca plata
să se proceseze la o anumită dată în viitor
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SCHIMBURI/TRANSFERURI

Contul din care se schimbă valuta- contul sursă

Contul în care se cumpară valuta - contul destinație

Suma și valuta – în 
funcție de valuta aleasă, 
suma poate reprezenta
atât suma vândută, cât 
și cea cumpărată

Opțiune în cazul în care 
s-a obținut în prealabil
o altă cotație

Schimburile valutare și transferurile între
conturile cu aceeași valută pot fi repetitive



PLĂȚI VALUTARE
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Se completează suma totală a instrucțiunii de plată

Defalcarea sumei în detalii de plată – suma
plătită trebuie să coincidă cu suma detaliilor

• OUR - plătitorul plătește comisioanele și spezele;
• BEN - beneficiarul plătește comisioanele și spezele;
• SHA - plătitorul și beneficiarul împart comisioanele și spezele.

• SWIFT banca beneficiar se completează obligatoriu pentru:
- Plățile în alte valute decât EUR 
- Pentru plățile în EUR în țările aflate în afara Spatiului

Economic European

• SWIFT- plăți în alte valute și plăți EUR în afara
Spațiului Economic European

• SEPA – plăți EUR in Spațiul Economic European

Pentru avizarea plății, introduceți 
codul generat de digipass



DEPOZITE
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CONSTITUIRE NOI DEPOZITE

LICHIDAREA DEPOZITELOR



RAPOARTE
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SETĂRI
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SECURITATE/LIMITĂRI
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Fiecare utilizator poate seta limitări asupra modului de operare în aplicația de internet banking:

 Pentru un client se pot defini unul sau mai mulți utilizatori de internet banking.

 Fiecărui utilizator i se specifică un set de drepturi de acces:

 Plăți domestice (Inițiere, Avizare, Încărcare plăți domestice din fișier, Inițiere plăți programate, Avizare plăți

programate)

 Schimburi / transferuri (Inițiere schimburi/transferuri, Avizare schimburi/transferuri, Inițiere

schimburi/transferuri programate, Avizare schimburi/transferuri programate)

 Plăți valutare (Inițiere plăți valutare, Avizare plăți valutare)

Depozite (Inițiere depozite, Avizare depozite, Inițiere lichidări depozite, Avizare lichidări depozite)

 Altele (Conectare utilizator, Inițiere mesaje, Inițiere extras de cont, Interogare CIP, Restricții vizualizare conturi)

 Pot fi specificate restrictii de avizare pentru plățile sau transferurile efectuate dintr-un anumit cont curent
pentru o anumită sumă limită.

 Utilizatorul poate desemna un superuser în cadrul firmei care poate anula avizările efectuate de către alți
utilizatori.



FUNCȚIONALITĂȚI
w

w
w

.exim
b

an
k.ro

12

DREPTURI UTILIZATORI 

 VIZUALIZARE TRANZACȚII
Tranzacțiile ce pot fi vizualizate sunt cele efectuate în luna curentă plus tranzacțiile efectuate cu 6 luni în 
urmă. Acest parametru este inițializat de către bancă, dar poate fi modificat la cerere.

 SUMĂ LIMITĂ/ZI
Dacă acest parametru este setat, pe parcursul unei zile nu se pot efectua tranzacții a căror sumă să 
depășească valoarea parametrului (implicit este nelimitat).

 NR. MAXIM DE TRANZACȚII/ZI
Prin intermediul acestui parametru se poate seta un număr maxim de tranzacții pe zi ce pot fi inițiate din 
internet banking (implicit este nelimitat).

 SUMĂ LIMITĂ/LUNĂ
Dacă acest parametru este setat, pe parcursul unei luni nu se pot efectua tranzacții a căror sumă să 
depășească valoarea parametrului (implicit este nelimitat).

 NR. MAXIM DE TRANZACȚII/LUNĂ
Prin intermediul acestui parametru puteti seta un numar maxim de tranzacții pe lună ce pot fi inițiate din 
internet banking  (implicit este nelimitat). 



MULȚUMIM!

e-ximsuport@eximbank.ro 

Tel: 021.405.31.78




