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GHIDUL INTEGRĂRII BĂNCII ROMÂNEȘTI  

PENTRU CLIENȚII EXIMBANK  

  

 

 

DESPRE EXIMBANK ȘI BANCA ROMÂNEASCĂ 

 

 

EximBank a achiziționat în anul 2019 participația majoritară la Banca Românească, tranzacția fiind 

finalizată în ianuarie 2020. Astfel, Banca Românească a devenit membră a Grupului EximBank. 

În prezent se desfășoară un proces de integrare a activității celor două bănci, estimat a se încheia, 

la 30 decembrie 2022, cu fuziunea prin absorbție a Băncii Românești de către EximBank.    

Începând cu 03 ianuarie 2023, toți clienții Băncii Românești vor deveni clienți ai EximBank.  

 

 

SCOPUL GHIDULUI 

 

 

Tot ce trebuie să știți despre procesul de integrare a celor două  bănci și cum influențează acest 

proces relația de afaceri între bancă și societatea dumneavoastră se află în acest Ghid. 

Ghidul conține calendarul integrării celor două bănci, descrie noutățile la nivelul portofoliului de 

produse și servicii al băncii precum și eventualele acțiuni necesare din partea dumneavoastră.  

Prevederile acestuia sunt valabile din 03 ianuarie 2023 pentru clienții EximBank, dar și pentru cei 

care colaborează atât cu Banca Românească, cât și cu EximBank.   

 

Pentru informatii suplimentare puteți consulta oricând site-ul www.eximbank.ro sau puteți 

contacta unitatea bancară arondată. 

 

 

http://www.eximbank.ro/
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CALENDARUL INTEGRĂRII EXIMBANK CU BANCA ROMÂNEASCĂ 

 

DECEMBRIE 2022 

 

Pregătiri pentru procesul de integrare  

În această etapă, toți clienții EximBank primesc informații referitoare la modificările ce vor apărea 

în accesarea produselor și serviciilor din 03 ianuarie 2023. Tot în acest interval, clienților li se va 

comunica și unitatea bancară alocată, precum și detalii legate de noul cont IBAN. 

 

28 - 30 DECEMBRIE 2022  

 

➢ Program pentru operațiuni pe conturi în unitățile bancare   

În perioada 28 - 30 decembrie 2022, vor exista o serie de restricții de natură operațională, pe care 

le regăsiți detaliate mai jos, în secțiunea Termene limită pentru primirea instrucțiunilor pentru 

principalele tranzacții în perioada 28 – 30 decembrie 2022. 

Pentru a evita eventuale situații neplăcute, vă recomandăm să efectuați toate plățile preconizate 

și să asigurați în cont disponibilul necesar pentru plata tuturor obligațiilor/ratelor față de bancă 

pâna la data de 30 decembrie 2022, orele menționate în Ghid.  

 

➢ Program Internet Banking  

Platforma de Internet Banking a EximBank va fi disponibilă pentru operațiuni până pe 30 

decembrie 2022, ora 12.00 urmând ca, până pe 02 ianuarie 2023, serviciul de Internet Banking 

să fie indisponibil, acest interval fiind necesar pentru migrarea la noua platformă de Internet 

Banking a EximBank. 

Din 03 ianuarie 2023, veți putea accesa platforma de Internet Banking a EximBank în programul 

normal. Modul de accesare al platformei va fi menționat pe site-ul www.eximbank.ro. 

 

➢ Program platforma de tranzacționare schimburi valutare 

Platforma de tranzacționare a EximBank va fi disponibilă pentru efectuarea operațiunilor de 

schimb valutar până la data de 30 decembrie 2022, ora 12.00. 

Din 03 ianuarie 2023, platforma de tranzacționare schimburi valutare a EximBank va putea fi 

accesată în program normal, utilizând aceeași modalitate de autentificare.    

 

http://www.eximbank.ro/
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31 DECEMBRIE 2022 – 02 IANUARIE 2023  

Procesul de fuziune presupune și migrarea tuturor datelor, astfel încât, în această perioadă nu se 

vor putea face operațiuni bancare (cele două zile sunt de altfel și zile bancare nelucrătoare). 

 

03 IANUARIE 2023  

Integrarea celor două bănci este finalizată și aveți acces deplin pentru efectuarea de operațiuni 

bancare și accesarea produselor și serviciilor EximBank.  

Noul dumneavoastră cont IBAN poate fi obținut accesând convertorul IBAN de pe site-ul 

www.eximbank.ro . Introducând vechiul IBAN, aplicația vă va furniza noul IBAN (sau noile IBAN-

uri, în cazul în care aveți mai multe) valabil din 03 ianuarie 2023.   

 

 

NOUTĂȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PORTOFOLIUL DE PRODUSE ȘI SERVICII  

 

 

✓ CONDIȚIILE GENERALE DE AFACERI -  sunt postate pe site-ul www.eximbank.ro, secțiunea 

Documente utile. 

✓ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - este postată pe site-ul 

www.eximbank.ro, secțiunea Documente utile. 

✓ ORAR DE PROCESARE - este postat pe site-ul www.eximbank.ro, secțiunea Documente utile. 

✓ CAIET DE COMISOANE  -  este postat pe site-ul www.eximbank.ro, secțiunea Documente utile. 

✓ CONTURI CURENTE  

Din 03 ianuarie 2023 aveți un nou cont IBAN! 

Vă rugăm să vă asigurați din timp de comunicarea noului IBAN atât persoanelor desemnate 

ca împuterniciți, cât și partenerilor de afaceri.      

În cazul în care sunteți clientul ambelor bănci (EximBank și Banca Românească) conturile din 

Banca Românească se vor adăuga conturilor existente la EximBank, cu mențiunea că pentru 

conturile pe care le dețineți la EximBank va fi necesară modificarea IBAN-ului în formatul nou. 

Pentru conturile migrate din Banca Românească, IBAN-ul aferent se va păstra nemodificat. 

Aceste conturi pot funcționa în paralel, dacă aveți nevoie de ele, sau pot fi închise printr-o 

simplă  solicitare la unitatea bancară alocată.    

Tarifele aplicate operațiunilor pe cont curent sunt precizate în Caietul de comisoane EximBank 

și sunt valabile din 03 ianuarie 2023. 

 

http://www.eximbank.ro/
http://www.eximbank.ro/
http://www.eximbank.ro/
http://www.eximbank.ro/
http://www.eximbank.ro/
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Operațiuni de plăți și încasări  

Este foarte important să transmiteți din timp partenerilor de afaceri noul dumneavoastră cont 

IBAN, către care aceştia să efectueze plățile din 03 ianuarie 2023. Începând cu această dată, 

toate instrucțiunile de plată, în lei și valută, inițiate pe suport hârtie sau electronic de 

partenerii dumneavoastră trebuie să conțină IBAN-ul în format nou. Preluarea noului IBAN 

trebuie avută în vedere de aceștia și în aplicațiile care folosesc IBAN-uri predefinite, dacă este 

cazul. 

În ceea ce privește încasările în valută, în afara IBAN-ului nou, recomandăm menționarea de 

către plătitor și a codului SWIFT al EximBank: BRMAROBUXXX   

✓ TRANSFERUL ÎMPUTERNICIRII  

Împuterniciții își vor păstra aceleași drepturi pe conturile noi IBAN deschise la EximBank. 

În cazul în care aveți conturi curente deschise și la Banca Românească, concomitent cu preluarea 

conturilor curente, se vor menține la EximBank și persoanele împuternicite pe conturile curente 

deschise la Banca Românească și preluate.   

Vă recomandăm să verificați persoanele autorizate pe contul dumneavoastră iar, în cazul în care 

se doresc modificări, să vă adresați unității bancare alocate.  

✓ DECONTAREA INSTRUMENTELOR DE DEBIT (CECURI ȘI BILETE LA ORDIN)  

Instrumentele de debit de încasat, cu scadenţa ulterioară datei de 29 decembrie 2022, în cazul 

în care nu au fost deja completate la rubrica IBAN posesor (beneficiar), se vor completa de clienți 

cu IBAN-uri în format nou şi vor fi transmise spre decontare prin circuitul electronic cu un termen 

de încasare de 3 zile lucrătoare.   

Instrumentele de debit de încasat completate cu contul IBAN în format vechi vor fi acceptate în 

continuare până la epuizare sau preschimbare. Acestea vor fi transmise spre decontare tot prin 

circuitul electronic şi se vor încasa în conturile cu IBAN nou.   

Începând cu 03 ianuarie 2023, cecurile și biletele la ordin emise cu serie EXIM și primite la plată 

(introduse deja pe circuitul de decontare) care au completat IBAN în format vechi și pentru care 

nu se va putea efectua decontarea prin circuitul electronic, vor fi decontate prin circuitul de 

compensare pe hârtie, caz în care termenul de decontare va fi de 11 zile lucrătoare.  

Instrumentele de debit de plătit, care sunt emise cu serie EXIM, dar care nu sunt încă introduse 

pe circuitul de decontare până la sfârșitul anului 2022, necesită preschimbare din partea 

dumneavoastră, prin solicitarea acestei acțiuni la sediile băncii.  

✓ DECONTAREA ORDINELOR DE PLATĂ (ÎN LEI ȘI ÎN VALUTĂ) 

Ultima zi lucrătoare din 2022, în care veți putea efectua operațiuni de plată din conturile dvs, prin 

depunere OP la ghișeu sau prin Internet Banking, este 30 decembrie 2022, cu respectarea orelor 

limită detaliate în prezentul Ghid.  
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✓ EXTRASE DE CONT  

După migrare, puteți solicita gratuit extrasele pentru conturile cu IBAN vechi, cu tranzacțiile 

efectuate înainte de 03 ianuarie 2023, în orice unitate bancară.   

Banca vă oferă posibilitatea de a obține extras de cont zilnic, lunar sau la cerere pe o anumită 

perioadă. Extrasul de cont poate fi ridicat de la unitatea bancară alocata sau poate fi accesat prin 

Internet Banking. 

✓ DEPOZITE  

Toate depozitele vor păstra aceleași condiții contractuale privind moneda, tipul de dobândă, 

valoarea dobânzii, termenul de constituire sau scadență.      

EximBank face parte din instituțiile de credit participante la Fondul de Garantare a Depozitelor 

Bancare (FGDB) ai căror deponenți beneficiază de garantarea depozitelor constituite la aceasta, 

prin plata de compensații, în limita plafonului de garantare și în conditiile legii. Informații 

suplimentare sunt disponibile pe site-ul FGDB: http://www.fgdb.ro/   

✓ CONTRACTE OVERNIGHT AUTOMAT       

În cazul contractelor de tip Overnight, soldul acestora va fi disponibil în contul dumneavoastră 

curent în ziua de 03 ianuarie 2023. 

✓ RATE SCADENTE  

În cazul ratelor scadente în perioada 31 decembrie 2022 – 02 ianuarie 2023, recomandăm 

asigurarea fondurilor necesare pentru achitarea acestora până la 30 decembrie 2022. 

 

 

RECOMANDĂRI GENERALE  

 

 

• Recomandăm ca toate plățile preconizate pentru ultimele zile ale anului să fie făcute până la 

30 decembrie 2022, ținând cont de reperele orare aferente datei respective, menționate în 

prezentul Ghid.    

• În cazul în care așteptați încasări în ultimele zile ale anului, recomandăm informarea din timp 

a partenerilor de afaceri pentru efectuarea acestor plăți până pe 29 decembrie 2022 inclusiv, 

luând în calcul orele limită, astfel încât sumele să fie decontate în aceeași zi.      

• În cazul produselor de creditare, dacă ratele sau dobânzile sunt scadente în perioada 31 

decembrie 2022 – 02 ianuarie 2023, recomandăm ca sumele datorate să fie disponibile în 

cont pe 30 decembrie 2022 cel tarziu. 

 

 

http://www.fgdb.ro/
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TERMENELE LIMITĂ ALE TRANZACȚIILOR LA GHIȘEU ȘI INTERNET BANKING  

ÎN PERIOADA 28 - 30 DECEMBRIE 2022 

 

INSTRUMENTE DE DEBIT 

Instrumente de debit primite la plată*) 
Ora limită, ziua 28.12.2022 Data decontare 

Instrumente de debit primite la plată Până la ora 16.30 30.12.2022 

*) în cazul instrumentelor de debit decontate electronic sau prin circuitul de compensare pe suport hârtie pentru care 
nu a fost alimentat contul până la termenul limită (29.12.2022 ora 16.00), banca va refuza instrumentele de debit și va 
proceda la înscrierea clientului la Centrala Incidentelor de Plăţi, conform Regulamentului BNR nr 1/2012. 
 

   
Instrumente de debit recepţionate spre a fi 

remise la încasare pe circuit interbancar *) 
Ora limită, în ziua Data decontare 

Instrumente de debit decontate electronic 

 

28.12.2022, până la ora 13:30  

se vor accepta cecuri cu data emiterii maxim 

28.12.2022,  respectiv BO a caror scadenta 

este maxim 29.12.2022 
 

30.12.2022 

   
Instrumente de debit recepţionate spre a fi 

remise la încasare pe circuit intrabancar 
Ora limită, ziua T Data decontare 

Instrumente de debit 

 

30.12.2022, ora 12:00 

se vor accepta cecuri cu data emiterii maxim 

30.12.2022, respectiv BO a căror scadență este 

maxim 30.12.2022 
 

30.12.2022 

   
* depunerea ID spre decontare trebuie realizată de către beneficiar astfel încât, prin parcurgerea circuitului de 
decontare, să se respecte termenul de prezentare prevăzut de lege. În caz contrar, beneficiarul acceptă transmiterea 
spre încasare a ID cu riscul pierderii dreptului de protest și regres. Instrumente de debit care se depun în locațiile băncii 
în perioada 29-30.12.2022, se vor transmite pe circuitul electronic de decontare începând cu 03.01.2023. 
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ORDINE DE PLATĂ 

 

Tranzacții 
Canal 

transmitere 
Ora și data limită Data decontării 

Plăți în lei intrabancare  

(mică sau mare valoare) 

IB 30.12.2022,  

ora 12:00 
30.12.2022 

suport hârtie 

Plăți în lei interbancare 

(mică sau mare valoare) 

IB 30.12.2022,  

ora 12:00 

vor fi inițiate NUMAI 

OP cu data plății 

30.12.2022 

30.12.2022 

Suport hârtie 

Plăți în valută, intrabancare         

IB 30.12.2022,  

ora 12:00 
30.12.2022 

Suport hârtie  

Plăți în valută interbancare 

(indiferent de valută) 

IB 29.12.2022,  

ora 15:00 
30.12.2022 

Suport hârtie 

Plăți în valută interbancare –  

EUR și USD (URGENTA) 

IB 
30.12.2022,  

ora 12:00  30.12.2022 

Suport hârtie 
30.12.2022,  

ora 12:00 

Plăți în valută interbancare - alte 

valute in afara de EUR si USD 

(URGENTA) 

IB 
30.12.2022,  

ora 11:30 
30.12.2022 

Suport hârtie 

 

Prima zi din anul 2023 în care veți putea efectua operațiuni pe conturi, la ghișeu sau prin Internet 

Banking, va fi 03 ianuarie 2023.   

 

 

Vă reamintim că pentru orice informații suplimentare și detalii puteți consulta  

site-ul www.eximbank.ro sau puteți contacta unitatea bancară alocată. 

http://www.eximbank.ro/

