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AUTENTIFICARE
Se accesează site-ul www.eximbank.ro- EximBanking

Se introduce referința (regasită în ecranul de mai jos) în Digipass,
iar în baza acestuia, se generează Codul Digipass
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CONTURI

Dacă doriți mai multe detalii despre un anumit cont, faceți click pe numărul de cont:

Extrasul în format electronic se poate obține în format
MT940, TXT sau XML, cu filtru aplicat la nivelul datei de
procesare și contului.
Extrasul în format PDF se poate obține din meniul
RAPOARTE- RULARE RAPORT-extras+sold, aplicând filtru
la nivelul datei și contului dorit. Se accesează butonul
RULEAZĂ și apoi LISTĂ RULĂRI, urmând să apară o
dischetă pentru a putea accesa extrasul dorit. Dacă
acest lucru nu se întâmplă se va tasta F5, pentru refresh.
Pentru conturile care au un număr mai mare de operațiuni
într-o lună, se recomandă generarea unui extras pe o
perioadă maximă de 3 luni.
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PLĂȚI DOMESTICE
Alegeți tipul plății: intrabancar, interbancar, sau încărcați
un fișier cu mai multe plăți, după modelul pus la dispoziție
de Bancă, la cerere.

Alegeți să introduceți o nouă plată

Completați formularul specific

•

În cazul repetării unei plăți, aceasta poate fi pre-încărcată pe baza
unui model predefinit, în submeniul Modele plăți domestice și car e
s e va s al va ca și șablon. Acest șablon se va prelua din lista oferită
de formularul specific tipului de plată dorit (plata domestică- către
un client al băncii, al altei bănci sau tezorerie). Se va salva și aviza.

• Completați acest câmp dacă vreți ca plata să se proceseze la o
anumită dată în viitor. În cazul plăților zi/zi, data nu se va
completa.

Pentru avizarea plății, introduceți
codul generat de digipass
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SCHIMBURI/TRANSFERURI
Contul din care se schimbă valuta- contul sursă
Contul în care se cumpară valuta - contul destinație
În funcție de valuta dorită, dacă
valuta contului sursă este RON,
atunci valoarea trecută la
câmpul sumă va fi tot în RON,
monedă RON.

Opțiune în cazul în care s-a
obținut în prealabil o altă
cotație-negociere.În
câmpul
DESCRIERE, se va trece cursul
negociat.
Acest model este corect,
deoarece valoarea din casuța
sumă trebuie să fie în
aceeași valută cu contul
sursă.

Schimburile valutare și transferurile între
conturile cu aceeași valută pot fi
repetitive, adică pot fi salvate ca model/
șablon și efectuate la o dată programată.
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PLĂȚI VALUTARE
Se completează suma totală a instrucțiunii de plată
Defalcarea sumei în detalii de plată – suma plătită trebuie
să coincidă cu suma detaliilor.

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

• SEPA – plăți EUR in Spațiul Economic European

• OUR - plătitorul plătește comisioanele și spezele;
• BEN - beneficiarul plătește comisioanele și spezele;
• SHA - plătitorul și beneficiarul împart comisioanele și spezele,
specific plăților de tip SEPA.
• 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
În cazul plaților de tip SEPA, SWIFT-ul băncii beneficiare nu se
completează.

Pentru avizarea plății, introduceți codul generat de digipass
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DEPOZITE
CONSTITUIRE NOI DEPOZITE
LICHIDAREA DEPOZITELOR- se poate face la
solicitarea clientului, înainte de termen.

Se va bifa luarea la cunostinta a Condiitiilor de garantare
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RAPOARTE

Pentru generarea unei confirmări de plată, se va
introduce ID-ul, identificat în Operațiuni, la nivelul
fiecărei plăți.Confirmarea se poate accesa doar de
către persoana care a inițiat plata respectivă.

Extrasul în format PDF se poate obține din meniul
Rapoarte- Rulare Raport -extras+sold, aplicând filtru
la nivelul datei și contului.

Dacă în listă rulări, unde se regăsesc rapoartele rulate, nu
apare discheta necesară accesării raportului, se apasă
tasta F5 pentru refresh.
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SETĂRI

Parola trebuie să aibă minim
8 caractere şi să conțină atât
litere cât şi cifre şi simboluri
(ex. Zabcds12@#&). Parola
are valabilitate 90 zile, de la
setare.

La nivelul fiecărui client este setată automat o limită de tranzacționare impusă de Bancă, ce se
poate majora la cerere, prin justificare financiară si poate fi aprobată sau respinsă de către Bancă.
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MULȚUMIM!
e-ximsuport@eximbank.ro
Tel: 021.405.31.78

