
ORE LIMITĂ PROCESARE – valabil de la 06.03.2017 

Operațiune Data plății Data decontării 
Ora limită 
procesare 

Data plății Data decontării 
Ora limită 

acceptare 2 

Primite până la ora limită de 
procesare: 

Primite după ora limită de procesare și 
înainte de ora limită de acceptare: 

Plăți în lei intrabancare (ghișeu) T T 17:00 - - 17:00 

Plăți în lei intrabancare (Internet Banking) T T 17:30  T+1 T+1 18:30 

Plăți în lei interbancare < 50.000 RON T T 13:30   T  T+1  17:00 

Plăți în lei interbancare ≥ 50.000 RON sau urgente T T 15:00  T T+1 17:00 

Plăți în valută intrabancare  T T 17:00 - - 17:00 

Plăți în valută interbancare       T  T+1    15:00      T T+2   17:00 

Plăți în valută interbancare (EUR, USD) - URGENȚĂ     T      T    15:00     T T+1   17:00 

Plăți în valută interbancare (orice altă valută) URGENȚĂ T T 11:30 T T+1 17:00 

Instrumente debit remise la încasare (interbancare) T  T+2 13:30 T T+3 17:00 

Instrumente debit remise la încasare (intrabancare) T T 13:30 T T+1 17:00 

Instrumentele de debit primite la plată (interbancare) 4 asigurarea disponibilului se face până în ziua anterioară datei decontării, ora 15:00 

Instrumentele de debit primite la plată (intrabancare) 4 
asigurarea disponibilului se face până în ziua decontării, ora 16:30 

Operațiune Data operării Ora limită Data operării 

Primite până la ora limită Primite după ora limită 

Depozite la vedere T 16:30  T+1 

Schimburi valutare T 16:30  T+1 

Note: 
1. Dacă nu este specificat canalul de emitere a operațiunii, termenii de decontare sunt valabili atât pentru ghișeu, cât și pentru Internet Banking
2. Instrucțiunile transmise după ora limită de acceptare sunt considerate a fi primite de către bancă în următoarea zi bancară
3. Încasările în lei și valută recepționate de bancă după ora 18:00 sau in zilele nebancare  vor fi procesate în ziua bancară imediat următoare
4. pentru instrumentele de debit primite la plată pentru care nu a fost alimentat contul până la termenul limita comunicat, banca poate refuza instrumentele de debit și va proceda la înscrierea clientului la

Centrala Incidentelor de Plăti, conform Regulamentului BNR nr 1/2001
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