
 
 

 

 

 

Stimați clienți, 

 

Va informăm că, în data de 30.04.2020, se va finaliza procesul de absorbție a Bank Leumi România SA (cod BIC/ 

SWIFT DAFBRO22) de către First Bank SA (cod BIC/ SWIFT PIRBROBU). Având în vedere acest eveniment, vă 

comunicăm informațiile necesare pentru a evita orice inconvenient în derularea operațiunilor dumneavoastră:  

 

1. PROCESAREA PLĂȚILOR ÎN LEI 

Începând cu dată de 30.04.2020 – după ora limita de procesare, conform Orarului de procesare al operațiunilor 

instructate de clienți, EximBank nu va mai accepta ordine de plata în lei cu beneficiari având cont deschis la 

Bank Leumi România SA (Cod SWIFT DAFBRO22 sau coduri IBAN care au în componență BIC-ul scurt DAFB). 

În situația în care aveți colaboratori care au conturi deschise la Bank Leumi România SA, avem rugămintea de a 

le solicita acestora actualizarea informațiilor (Banca, cod IBAN). 

Reamintim orarul de procesare al plăților în lei, valabil și în data de 30.04.2020: 

 

 

 

2. PLĂȚI ÎN VALUTĂ 

În regim normal: 

Începând cu data de 29.04.2020 – după ora limita de procesare, conform Orarului de procesare al operațiunilor 

instructate de clienți, EximBank nu va mai accepta plăți în valută cu beneficiari având cont deschis la Bank 

Leumi România SA (Cod SWIFT DAFBRO22 sau coduri IBAN care au în componență BIC-ul scurt DAFB). 

În regim de urgență: 

Ultima zi în care EximBank va mai accepta plăți în valută cu beneficiari având cont deschis la Bank Leumi 

România SA va fi 30.04.2020 - până la orele limita de procesare a plăților valutare, conform Orarului de 

procesare al operațiunilor instructate de clienți: 



 
 

 

 

 

 

 

3. INSTRUMENTE DE DEBIT (CEC SI BILET LA ORDIN) DEPUSE LA GHIȘEELE EXIMBANK ÎN VEDEREA ÎNCASĂRII 

Procesul de depunere la ghișeu și decontare a instrumentelor de debit - CEC și Bilet la Ordin - emise de Bank 

Leumi Romania SA, nu va suferi modificări, acestea urmând a se deconta pe circuitul electronic obișnuit, până 

la epuizarea tuturor instrumentelor aflate in circulație. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare și va stăm la dispoziție pentru orice detalii. 

 

  


