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Cap. I – OTPdirekt – Descriere
1. Informaţii Generale

I LO

Serviciul OTPdirekt oferit de OTP Bank România S.A. permite o accesare rapidă a serviciilor şi produselor băncii şi este
format din serviciul de Contact Center, aplicaţiile de Internet Banking şi SmartBank, Alerte SMS şi Notificări Push.
Serviciul OTPdirekt poate fi utilizat atât de persoane fizice,cât şi de persoane juridice :

Contact Center: prin utilizarea IVR-ului (robotul telefonic) şi urmărirea paşilor de identificare;



Internet Banking: prin accesarea paginii de internet a băncii www.otpbank.ro sau pagina www.otpdirekt.ro şi
urmărirea paşilor de identificare din zona de acces;



SmartBank: prin descărcarea aplicaţiei OTP SmartBank România din Google Store sau App Storepe un dispozitiv

AN



mobil de tip smartphone sau tabletă;


Alerte SMS: selectând una sau mai multe tipuri de alerte SMS disponibile.



Notificări Push: trimitere de mesaje pe dispozitive mobile de tip smartphone

AB

Contractul de OTPdirekt permite acces atât la partea informaţională (Alerte SMS/Notificări Push), cât şi la
partea tranzacţională (Contract Center, Internet Banking şi SmartBank).
Clientul OTPdirekt are acces la toate conturile deţinute la bancă.
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Accesul la conturi se face în limita sumelor detaliate în Termeni şi Condiţii, secţiune ce insoţeşte contractul de
OTPdirekt.

2. Elemente de securitate
2.1.

Terminale suportate

Versiunile minime suportate de către aplicaţia OTPdirekt sunt:
•

Internet Explorer 10.0

•

Mozilla 42.0

•

Chrome 46.0

•

Opera 7.0

•

Safari

Rezoluţia optimă a ecranului este de cel puţin 1024 x 768 pixeli, cu o adâncime de culoare de minim 16 biţi.
Important: O condiţie necesară rulării aplicaţiei de Internet Banking este activarea în navigator a opţiunii JavaScript.
Pentru a verifica/activa această opţiune, procedaţi în funcţie de navigatorul utilizat:
•

Internet Explorer-Tools/Internet options/Security (tab)/Custom level/ Scripting – Active/scripting : Enable
5
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•

Mozilla şi Netscape - Edit/Preferences/Advanced/Scripts&Plug-ins/Enable JavaScript for Navigator

•

Opera - Tools / Preferences / Multimedia / Enable JavaScript

Comunicaţia între staţia de lucru a dumneavoastră şi bancă se realizează prin protocol criptat TLS.
Certificatul de securitate este furnizat de o autoritate de certificare recunoscută la nivel global.

I LO

Aplicaţia SmartBank este recomandat să fie utilizată pe un sistem Android versiune minim 5.1 cu o rezoluţie minimă
de 320 x 480 sau iOS versiune minimă 4.
OTPdirekt – Internet Banking si Smartbank poate rula doar pe sisteme de operare ce se afla in perioada de suport
de la furnizor.
2.2.

Administrarea datelor de conectare

AN

Aşa cum este descris şi în contractul de OTPdirekt, utilizatorul este direct răspunzător pentru protejarea parolelor
folosite la conectare. Pentru aceasta vă sfătuim să nu divulgaţi nici unei persoane Codul de Acces/Parola, şi să nu
înstrăinaţi token-ul fizic sau telefonul, în cazul în care deţineţi token virtual sau aveţi aplicaţia de SmartBank
instalată.
Din motive de securitate, vă recomandăm să schimbati Codul de Acces/Parola când aveţi anumite suspiciuni.
Odată conectat la aplicaţie, puteţi beneficia de toate funcţionalităţile acesteia, în funcţie de drepturile dumneavoastră
de acces specificate în contractul de OTPdirekt. În momentul în care aţi finalizat toate operaţiunile pe care trebuia
să le executaţi, apăsaţi pe link-ul de închidere a sesiunii de lucru (Deconectare).

AB

Observaţie: În cazul in care nu aţi accesat niciun ecran al aplicaţiei timp de 15 minute, sesiunea va fi automat
închisă. Pentru a relua operaţiunile, trebuie să vă reconectaţi.
2.3.

Recomandări pentru protecţia informaţiilor şi tranzacţiilor
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OTP Bank România S.A. a implementat o serie de măsuri de siguranţă care să asigure că atât tranzacţiile efectuate
prin OTPdirekt, cât şi informaţiile personale, sunt protejate. Pentru siguranţa conturilor, OTP Bank România S.A.
poate impune măsuri de securitate suplimentare. Cu toate acestea, pe lângă măsurile puse în practică de către bancă,
este necesar ca şi utilizatorul să ia toate măsurile necesare pentru protejarea informaţiilor personale şi a datelor
privind tranzacţiile bancare pe care le efectuează.
Pentru protecţia informaţiilor şi tranzacţiilor efectuate prin serviciul OTPdirekt, OTP Bank vă recomandă să
acordaţi o atenţie deosebită:
-

Protecţiei datelor de identificare:

Nu dezvăluiţi datele de identificare pentru serviciul OTPdirekt!
Modificaţi regulat Codul de Acces (sistemul va solicita să faceţi acest lucru o dată la 6 luni) sau modificaţi Codul
de Acces ori de câte ori consideraţi că este necesar.
OTP Bank nu va solicita niciodată telefonic, prin email, SMS sau alte căi de comunicare datele confidenţiale de
conectare la serviciul OTPdirekt.
În situaţia in care sunt solicitate date confidenţiale de conectare la serviciul OTPdirekt (prin orice canale de
comunicare):





nu raspundeţi acestor mesaje
nu accesaţi nici unul dintre link-urile primite
nu comunicaţi niciodată datele aferente cardurilor dumneavoastră (ex. codul PIN)
direcţionati mesajul către office@otpbank.ro pentru a ajuta la identificarea autorilor atacului.
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În cazul în care datele de autentificare au fost compromise, notificaţi banca imediat (pe adresa de e-mail
office@otpbank.ro sau la numerele de telefon 0800 88 22 88/ 021 308 57 10).
-

Protecţiei calculatorului sau al dispozitivului mobil pe care este instalată aplicaţia SmartBank:

I LO

Asiguraţi-vă că aveţi calculatorul protejat cu programe anti-virus specifice. În acest sens, vă recomandăm să vă
scanaţi periodic calculatorul sau dispozitivul mobil pe care este instalată aplicaţia mobilă SmartBank.

Programele anti-virus scanează fişierele executabile şi blochează o listă de viruşi cunoscuţi şi detectează acţiunile
virusilor.
Aceste programe ar trebui să includă totdeauna un serviciu de actualizare regulată care să îi permită să fie la curent
cu cei mai recenţi viruşi.
De asemenea, pentru o protecţie mai eficientă, puteţi folosi un firewall ca interfaţă între internet şi propriul
dumneavoastră calculator.

2.4.

AN

Firewall-ul este un program care vă ajută să vă protejati computerul şi informaţiile stocate pe acesta împotriva
factorilor externi de pe Internet. Atunci când este instalat corect, firewall-ul împiedică schimbul neautorizat de
informaţii spre şi dinspre computerul dumneavoastră.
Blocarea elementelor de identificare în Internet Banking/SmartBank

AB

Există situaţii în care după închiderea serviciului OTPdirekt, sesiunea de lucru nu se închide automat, rămânând
activă încă 15 minute (de exemplu: deconectarea nu se face apăsând butonul special dedicat Deconectare,
întreruperea bruscă a conexiunii de internet).
În intervalul de 15 minute (cât timp sesiunea este activă) nu este posibilă o nouă reconectare la serviciul de Internet
Banking va fi afişat mesajul: „Aveţi prea multe sesiuni active”.

WW
.LU
ME

1. Nivelul 1 de identificare:

Dacă este introdus greşit de 3 ori consecutiv codul de acces/parola, atunci acesta va fi blocat, mesajul primit
fiind “Conectarea a eşuat!”. Pentru deblocarea codului de acces/parola, puteţi folosi metoda de deblocare
online disponibilă pe www.otpdirekt.ro, dacă în prealabil au fost setate întrebări de siguranţă în aplicaţia
OTPdirekt – Internet Banking sau ne puteţi contacta de luni până vineri între orele 08:30 – 21:00 la
urmatoarele numere de telefon:
-

0800.88.22.88 - apelabil gratuit din orice reţea fixă sau mobilă

-

(+4) 021.308.57.10 - apelabil internaţional, la tarif normal.
2. Nivelul 2 de identificare :

Dacă se introduce greşit de 3 ori consecutiv codul generat de token (tokenul fizic sau virtual), mesajul
transmis către client este: „Tokenul a fost blocat”, iar accesul la tranzacţii prin OTPdirekt este blocat.
Deblocarea nivelului 2 de identificare se poate face numai prin prezentarea într-o unitate teritorială. După
identificare, accesul la partea tranzacţională va fi deblocat în termen maxim 24 de ore.
În cazul furtului sau a pierderii dispozitivului token, Banca suspendă dreptul de acces la serviciul OTPdirekt
după identificarea telefonică a utilizatorului, prin Contact Center, până la atribuirea unui nou token.
7
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Cap. II – OTPdirekt: Contact Center
2.1. Informaţii Generale



0800.88.22.88 – apelabil gratuit din orice reţea fixă sau mobilă



021.308.57.10 – apelabil internaţional, la tarif normal.

I LO

Serviciul OTPdirekt – Contact Center este disponibil tuturor clienţilor care au încheiat un contract
OTPdirekt şi deţin un card bancar de la OTP Bank. Acesta poate fi accesat prin meniul robotului telefonic,
în intervalul orar luni – vineri 08:30 – 21:00, apelând unul dintre numerele de telefon:

AN

În meniul principal se alege tasta 3 urmată de tasta 2 unde vor fi introduse elementele de identificare pentru
a fi transferat la un operator care va efectua operaţiile şi tranzacţiile solicitate.

2.2. Identificarea

Un client OTPdirekt se va autentifica prin serviciul OTPdirekt – Contact Center urmând cele două nivele
de identificare:
Nivelul 1 (2 paşi statici):

ultimele 10 cifre ale numărului unui card bancar emis de OTP Bank Romania S.A.

-

Codul de Acces/Parola

Nivelul 2 (1 pas dinamic):
un cod de 6 cifre generat de token-ul fizic sau generat de token-ul virtual
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-

AB

-

După parcurgerea primului nivel de identificare, sunt disponibile informaţii cu privire la soldul contului la
care este ataşat cardul folosit pentru identificare şi la schimbarea Codul de Acces/Parolă.
Observaţii:

Ultimele 10 cifre ale cardului bancar = numărul cardului bancar este format din 16 cifre, ultimele 10
reprezentând un număr unic in reţeaua OTP Bank România S.A.
Codul de Acces/Parola = cod format din 3 cifre. La prima utilizare, Codul de Acces/Parola este format
din ultimele cifre ale codului IBAN, ultimele 3 cifre înaintea literelor care semnifică valuta contului (ex:
IBAN: RO42 OTPV XXXX XXXX X725 RO01, automat Codul de Acces va fi 725). De asemenea, acest
cod coincide cu ultimele 3 cifre ale codului de client, înscris pe orice contract. La prima identificare, Codul
de Acces/Parola va trebui schimbat. Codul de Acces/Parola poate fi schimbat folosind meniul din IVR, sau
accesând aplicaţiile de OTPdirekt – Internet Banking sau SmartBank.
De asemenea, acest Cod de Acces/Parola poate fi schimbat ori de câte ori se doreşte acest lucru.
Codul token = cod de 6 cifre generat în urma unui algoritm securizat. Codul token este obţinut prin
apăsarea butonului dispozitivului token și introducerea codului PIN sau primit pe SMS la numărul de
telefon declarat de către client. Codul token se generează pentru autentificarea în aplicație (după
introducerea codului PIN prin apăsarea tastei 1 a dispozitivului ) și pentru autorizarea plăților efectuate prin
aplicație ( după introducerea codului PIN și apăsarea tastei 3 a dispozitivului ).
8
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Notă : Numărul de telefon poate fi modificat, fie prin prezentarea într-o unitate teritorială, fie direct din
aplicaţia de Internet Banking ( meniul Setări).

2.3. Beneficii Contact Center
A. Beneficii informaţionale

I LO

Clienţii OTPdirekt – Contact Center, după identificare, pot primi informaţii cu privire la:
conturile curente sau de economii (tranzacţii efectuate, sold disponibil etc)



informaţii despre depozite



cardurile şi subcardurile detinute de titular sau imputerniciţi



taxe, comisioane, rate, informaţii specifice privind creditele, oferte sau alte informaţii cu caracter personal etc

B. Beneficii tranzacţionale

AN



Clientii OTPdirekt – Contact Center, după identificare, pot efectua următoarele tipuri de tranzacţii:
deschiderea unui cont curent sau de economii



constituire şi lichidare depozite



transferuri de bani în lei sau în valută
 schimburi valutare.

AB



2.4. Deschiderea unui cont curent prin Contact Center
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Dacă se doreşte deschiderea unui cont curent este necesară comunicarea către operator a valutei în care va
fi deschis contul curent sau contul de economii. Operatorul va furniza clientului codul IBAN al noilor
conturi deschise.

2.5. Depozite la termen prin Contact Center (deschidere şi lichidare)
Dacă se doreşte crearea unui depozit din disponibilul existent în contul curent , se va comunica operatorului
tipul de depozit dorit. După primirea informaţiilor necesare de către operator, acesta va repeta clientului
detaliile depozitului, pentru verificare. Dacă un client consideră că informaţia repetată de către operator este
corectă, acesta va confirma operaţiunea.
Daca se doreşte lichidarea unui depozit, clientul va comunica operatorului care dintre depozite să fie
lichidat. Clientul va hotărî dacă va lichida depozitele scadente în ziua respectivă sau dacă va lichida
depozitele înainte de scadenţă.

2.6. Transferuri în lei sau în valută

OTPdirekt - Contact Center oferă posibilitatea de a efectua transferuri în lei/valută la aceeaşi bancă, între
conturile aceluiaşi client sau între clienţi diferiţi, precum şi transferuri către clienţii altei bănci.
Informaţiile necesare efectuării unui transfer:

9
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a) Dacă contul beneficiarului este la OTP Bank România S.A.
- numărul de ordine al plăţii

- numele complet al beneficiarului şi codul numeric personal/codul unic de înregistrare al societăţii
- suma transferului

I LO

- numărul de cont al beneficiarului
- detalii transfer
b) Transfer către un cont deschis la altă bancă comercială:
- numărul de ordine al plăţii

- suma transferului
- numărul de cont al beneficiarului şi banca beneficiară
- detalii transfer

- numărul de ordine al plăţii
- numele complet al beneficiarului
- suma transferului
- numărul de cont şi banca beneficiarului

AB

c) Pentru plăţile către un cont de trezorerie:

AN

- numele complet al beneficiarului şi codul numeric personal sau codul unic de înregistrare
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- CNP/CUI al beneficiarului, dacă acesta este o societate
- codul ANAF

- alte informaţii cerute de operator

2.7. Schimburi valutare

Prin OTPdirekt - Contact Center se pot efectua şi schimburi valutare. Operatorul va solicita detalii despre
contul debitat şi cel creditat. După selectarea conturilor şi acceptarea cursurilor de schimb valutar, clientul
precizează suma de bani pentru schimb. Dacă clientul confirmă cele spuse, operatorul va finaliza
operaţiunea.
Daca un client nu are cont curent in moneda dorită, atunci operatorul poate deschide un cont curent în
moneda respectivă.

10
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Cap. III – OTPdirekt - Internet Banking
3.1. Informaţii Generale

OTPdirekt – Internet Banking este o aplicaţie bancară care permite vizualizarea informaţiilor despre
conturile deţinute la bancă, efectuarea de plăţi şi a altor operaţiuni bancare oferite de bancă.

I LO

Prin demo-ul interactiv Internet Banking se oferă posibilitatea de a testa gratuit toate functionalitaţile
serviciului Internet Banking.

AN

Recomandăm să urmăriţi de fiecare dată mesajele de confirmare după efectuarea operaţiunilor. La iniţierea
unei operaţiuni va trebui să urmăriţi starea acesteia. După introducerea şi autorizarea tranzacţiei, aceasta va
avea starea de PNDG (Pending - în aşteptare). Acest lucru înseamnă că operaţiunea este în curs de procesare
în bancă. Dacă aveţi fonduri suficiente, operaţiunea se va procesa şi starea tranzacţiei va deveni PROK
(Procesat cu succes). Dacă nu există disponibil, starea va fi PRER - Procesat cu eroare.

Structura aplicaţiei este următoarea:
 Conturi – Conturile mele | Extrase| Istoric operaţiuni | Deschidere cont1



Setări – Schimbă parola | Întrebări securitate | Date personale | Mesaje
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AB






Operaţiuni – Plăţi domestice/Transferuri | Plată utilităţi | Schimburi valutare | Plăţi valutare | Autorizare
tranzacţii
Fonduri de investiţii
Depozite – Constituire depozit | Depozitele mele
Carduri
Magnetul de Bani
Alerte PUSH - SMS
Electronic RM



My Mentor

3.2. Identificare în Internet Banking

Pentru a putea utiliza OTPdirekt - Internet Banking accesaţi paginile web ale băncii www.otpdirekt.ro sau
www.otpbank.ro. În zona de identificare introduceţi elementele de identificare necesare în funcţie de
metoda de identificare stabilită în contract.

1

Meniul “Deschidere cont” este disponibil doar clienţilor persoane fizice care nu deţin un credit la OTP Bank România
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I LO
Utilizatorul:

AB

Observaţii:

pentru metoda de identificare “Cu card”: ultimele 10 cifre ale unui card bancar emis de către
OTPBank România S.A.
pentru metoda de identificare “Fără card”, utilizatorul alfanumeric este ales de către client în
momentul semnării contractului OTPdirekt şi poate conţine următoarele tipuri de caractere: litere,
cifre, @, . , _ , - .

•

WW
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•

Codul de Acces/Parola : Cod format din 3 cifre

La prima utilizare, Codul de Acces/Parola este format din ultimele 3 cifre înaintea literelor dintrun cod IBAN care semnifică valuta contului (ex: IBAN: RO42 XXXX XXXX XXXX 7725 RO01).
De asemenea, acest cod coincide cu ultimele 3 cifre ale codului de client, înscris pe orice contract
OTP Bank Romania S.A.. La prima identificare, sistemul solicită schimbarea Codul de
Acces/Parola. Codul de Acces poate fi schimbat folosind meniul din IVR, sau pagina de Internet.
De asemenea, Codul de Acces/Parola poate fi schimbat ori de câte ori se doreşte acest lucru.


Codul de client este codul cu care este înregistrat clientul în sistemul băncii.



Codul token:

După semnarea contractului OTPdirekt, clienţii Persoane Juridice vor primi un dipozitiv token care
generează un cod de 6 cifre, folosind un algoritm securizat. Codul token se generează pentru
autentificarea în aplicație ( după introducerea codului PIN prin apăsarea tastei 1 a dispozitivului ) și
12
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pentru autorizarea plăților efectuate prin aplicație ( după introducerea codului PIN și apăsarea tastei
3 a dispozitivului ).

Clienţilor OTPdirekt persoane fizice, li se va aloca un token virtual (SMS token), iar codul token
le va fi transmis prin SMS la numărul de telefon indicat de client în contract.

•

Numărul de telefon mobil pe care sunt transmise codurile de token virtual este menţionat de client
pe contractul OTPdirekt încheiat cu banca. Numărul de telefon poate fi modificat fie prin
prezentarea într-o unitate teritorială, fie utilizând meniul Setări din aplicaţia de Internet Banking.

AB

•

Codurile generate sunt valabile doar 3 minute urmând ca un alt cod unic să fie generat după acest timp.
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Cele două metode (cu card sau fără card) pot fi folosite alternativ, în funcţie de elementele stabilite în
contractul de OTPdirekt.
În cazul în care există doi utilizatori pe acelaşi cont, la prima accesare a serviciului OTPdirekt, fiecare
utilizator, va avea acelaşi Cod de Acces/Parolă (indiferent de metoda de identificare aleasă - cu card bancar
sau fără card bancar). După prima utilizare, fiecare utilizator îşi va modifica codul de acces (sistemul îi
solicita acest lucru).
În cazul în care nu se utilizează cardul bancar pentru identificare, denumirea pentru utilizator va fi diferită
din momentul încheierii contractului pentru fiecare dintre împuterniciţii (utilizatorii suplimentari) ai
clientului.

3.3. Meniul aplicaţiei OTPdirekt – Internet Banking
După identificarea în OTPdirekt - Internet Banking, în partea superioară a paginii este afişat numele şi
prenumele utilizatorului. În cazul clienţilor persoane juridice este afişat numele societăţii/societăţilor pentru
care utilizatorul este alocat, schimbarea între societaţi fiind efectuată din lista derulantă de lângă numele
societăţii. De asemenea, sunt afişate informaţii legate de:
o

timpul rămas până la închiderea sesiunii curente (în cazul în care nu navighezi in aplicaţie)
13

mesajele noi primite de la bancă

o

actualizarea datelor de contact

o

butonul de Deconectare din aplicaţie

R.R
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o

Modalitatea de schimbare a societatii la care sunteti utilizator

I LO

Pentru o navigare mai rapidă, din meniul Linkuri favorite se poate crea un meniu personalizat.

AN

La prima identificare, persoanele juridice vor selecta societatea pentru care se vor afişa informaţiile, în mod
implicit. Societatea selectată va fi cea afişată implicit în aplicaţia de mobile banking, SmartBank.
Modificarea societăţii selectate ca fiind implicite se poate efectua din meniul Setari al aplicaţiei de internet
banking.
În partea stângă a paginii este afişat meniul principal al aplicaţiei.

AB

În partea centrală a ecranului este afişată lista conturilor deţinute la OTP Bank (indiferent de tipul acestora
sau de soldul lor).
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Apăsând butonul din dreptul contului, ai acces la Extrase, Plăţi domestice sau Schimburi Valutare:

În partea de jos a paginii ai posibilitatea de a lua legătura cu unul dintre operatorii Contact Center prin
intermediul Chat-ului.
Meniul MyMentor este instrumentul care îţi permite o gestionare eficientă a veniturilor şi cheltuielilor.

14
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3.4. Meniul Conturi

a) Conturile mele

Accesează meniul Conturi şi dă click pe semnul “+” -> alege opţiunea Conturile mele .

WW
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AB

Accesând unul dintre conturi vei avea acces la ultimele tranzacţii efectuate (procesate cu succes, rejectate
sau în curs de procesare).

b) Extrase şi dovezi de plată

Accesează meniul Conturi şi dă click pe semnul „+” -> alege opţiunea Extrase.
15
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1. Selectează contul pentru care doreşti să afli istoricul
2. Alege perioada de interogare

I LO

3. Apasă butonul Exporta Extras din partea de jos a paginii
Acesta se poate obtine in format PDF, CSV, XML si TXT.

AN

Butonul Creează plată nouă te ajută să preiei datele plăţii pentru a putea efectua mai uşor o nouă plată.

c) Istoric operaţiuni

AB

Dacă doreşti să obţii Mesajul SWIFT aferent unei plăţi valutare, alege opţiunea Raport swift.
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Cu ajutorul meniului Istoric operaţiuni se poate efectua căutarea unei operaţiuni după mai multe criterii:
- intervalul de timp în care a fost efectuată operaţiunea ( De la Până la)

Pentru obţinerea dovezii de plată sau a mesajului SWIFT aferent unei plăţi valutare, apasă pe butonul
dreptul plăţii.

din
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- tipul operaţiunii și diverse detalii precum beneficiar, detalii plată, etc.

d) Deschidere cont

I LO

Accesează meniul Conturi şi dă click pe semnul „+” -> alege opţiunea Deschide cont.

R.R
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- starea operaţiunii

1. Alege tipul de cont (Cont Curent sau Cont de Economii) pe care doreşti să-l deschizi
2. Alege valuta contului

3. Consultă şi acceptă Termenii şi Condiţiile serviciului OTPdirekt, precum şi cele de cont curent/economii
4. Apasă butonul Următorul Pas

AN

5. Apasă butonul Confirmă Tranzacţia pentru a deschide contul solicitat

Notă: Această facilitate are disponibilitate limitată (ex: clienţii cu popriri, credite, pot deschide cont doar în anumite condiţii).

A. Autorizare plăți/Generare cod token

AB

3.5. Meniul Operaţiuni
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Prin codul de securitate generat de noul dispozitiv token de la Gemalto sau generat de tokenul virtual SMS, vei autoriza
toate operațiunile de plată efectuate prin OTPdirekt – Internet Banking, excepție făcând transferurile între conturile proprii
deschise la Banca și schimburile valutare.
Cum obții codul de semnare al tranzacțiilor utilizând dispozitivul token fizic?
1. După ce deschizi token-ul și apare mesajul “Select” , apasă butonul 3.
2. Atunci când apare 1---------- introdu cifrele evidențiate în ecranul de plată al aplicației OTPdirekt și apasă butonul
OK.
3. Când pe ecranul token-ului apare 2---------------, introdu suma așa cum este afișată în ecranul de plată din
OTPdirekt și apasă butonul OK. Când pe ecranul dispozitivului token este afișată cifra 3 , te rugăm să nu introduci
informați și să apeși pe butonul OK.
4. Pentru a autoriza plata trebuie să introduci codul afișat pe token în casuța specifică din ecranul de confirmare
plată din OTPdirekt.

17

R.R
O
I LO
AN

Cum obții codul de semnare al tranzacțiilor utilizând dispozitivul token virtual (prin SMS)?

B.

Plăţi domestice/Transferuri

AB

Apasă butonul “Trimite cod token pe SMS” din ecranul de confirmare al plății și introdu codul din șase cifre primit
în mesajul SMS.

Accesează meniul Operaţiuni şi dă click pe semnul „+” -> alege opţiunea Plăţi domestice/Transferuri.
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Pentru a efectua o plată în Lei sau un transfer între conturile proprii:
- Alege din lista derulantă contul din care doreşti să transferi

- În cazul în care ai deja modele de plată salvate anterior, alege din lista derulantă beneficiarul salvat. Detaliile plăţii

se vor completa automat conform modelului selectat.
- Completează suma pe care vrei să o transferi

- Dacă doreşti să efectuezi un transfer între conturile proprii, selectează din lista derulantă contul destinaţie în care

efectuezi transferul

- IBAN-ul contului beneficiar şi numele tău se completează automat dacă plăteşti folosind un model de plată salvat

anterior sau transferi între conturile proprii
- Completează detaliile plăţii

- Alege dacă doreşti ca plata să fie executată cu urgenţă sau în regim standard
- Selectează frecvenţa Imediat în cazul în care doreşti ca plata/transferul să se efectueze doar în acel moment. Bifează

opţiunea Programat în cazul în care doreşti ca plata să se efectueze şi ulterior.
- Dacă doreşti să salvezi detaliile transferului pentru a le folosi în viitor, atunci bifează Salvează beneficiar şi

denumeşte modelul de plată.

- Apasă butonul Următorul pas şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor;

18
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- Verifică corectitudinea datelor introduse;

Dacă efectuezi o plată către alt cont OTP Bank România S.A este necesar să autorizezi tranzacția prin
introducerea codului generat de token.
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-

- Apăsând butonul Confirmă tranzacţia, aceasta va fi trimisă spre procesare.
C. Plată utilităţi

Accesează meniul Operaţiuni şi dă click pe semnul „+” şi alege opţiunea Plată utilităţi
Pentru a efectua o plată de utilităţi:

- Alege din lista derulantă contul din care doreşti să efectuezi plata de utilităţi
- Alege furnizorul de utilităţi pentru care doreşti să plăteşti factura
- Completează suma pe care doreşti să o plăteşti

- Completează câmpurile obligatorii care se găsesc pe factură, specifice fiecărui furnizor de utilităţi (de exemplu: Nr.

Factură, Cod Client).

- Apasă butonul Următorul pas şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor;
- Verifică datele şi, dacă acestea sunt corecte, apasă butonul Confirmă tranzacţia. Altfel, te întorci la pasul anterior

apăsând Modifică sau Renunţă;

19
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Pentru confirmarea datelor tranzacţiei, OTP Bank România S.A. solicită introducerea codului generat de
token-ul fizic sau codului primit prin SMS.
-

- Apăsând butonul Confirmă tranzacţia înseamnă că ai confirmat datele, iar tranzacţia a fost trimisă spre procesare
D . Plăţi programate
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I LO

Accesează meniul Operaţiuni şi dă click pe semnul „+” şi alege opţunea Plăţi domestice/Transferuri.

Urmează paşii descrişi în capitolul Plăţi domestice/Transferuri
- Bifează opţiunea Programat în cazul în care vrei ca plata să se efectueze ulterior
- Introdu intervalul de timp în care plata programată să fie activă. Data de început a plăţii programate nu poate să fie

ziua în curs. ( De la Până la). Nu este obligatorie introducerea unei date de sfârşit.
- Completeză frecvenţa cu care vrei să se proceseze plata (zi, lună).

Exemplu: Dacă data de început este 9.02.2019, Frecvenţa 20 Day, prima plată programată va fi procesată în
data de 9.02.2019, următoarea urmând să se procesează peste 20 de zile.
- Completează denumirea plăţii (pentru a o putea identifica ulterior)
20
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E. Schimburi valutare

a efectua un schimb valutar:

AB

Accesează meniul Operaţiuni şi dă click pe semnul „+” -> alege opţiunea Schimburi valutare Pentru

- Selectează contul sursă (cel în valuta pe care doreşti să o vinzi)

- Alege contul destinaţie (cel în valuta pe care doreşti să o cumperi)
- Introdu suma şi valuta pe care vrei să o tranzacţionezi
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- Completează o scurtă descriere pentru schimbul pe care îl efectuezi (pentru evidenţa ta internă)
- Finalizează schimbul valutar

- Apasă butonul Următorul pas şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor
- Verifică datele şi, dacă acestea sunt corecte, apasă butonul Confirmă tranzacţia. Altfel, te întorci la pasul anterior

apăsând Modifică sau Renunţă.

- Apăsând butonul Confirmă tranzacţia înseamnă că ai confirmat datele, iar tranzacţia a fost trimisă spre procesare.
- Pentru această operațiune nu este necesar să utilizezi codul de autorizare generat de dispozitivul token.

21

R.R
O
I LO
AN

Plată valutară

F1. Plată valutară către un client al băncii

AB

F.

Accesează meniul Operaţiuni și dă click pe semnul „+” -> alege opţiunea Plăţi valutare.
Pentru a efectua o plată valutară către un client al băncii:

- Alege din lista derulantă contul din care doreşti să plăteşti
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- În cazul în care ai deja modele de plată salvate anterior, alege din lista derulantă numele plăţii. Detaliile plăţii se vor

completa automat conform modelului selectat.

- În cazul în care nu ai un model de plată salvat, bifează tipul de plată Plată către un client al băncii
- Completează suma pe care doreşti să o transferi

- Introdu contul IBAN al destinatarului deţinut la OTP Bank şi numele beneficiarului
- Completează un mesaj către beneficiar

- Dacă doreşti să salvezi detaliile plăţii pentru a le folosi la tranzacţiile viitoare, atunci bifează Salvează beneficiar şi

denumeşte modelul de plată

- Apasă butonul Următorul pas şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor
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- Verifică datele şi, dacă acestea sunt corecte şi apasă butonul Confirmă tranzacţia. Altfel, te întorci la pasul anterior

apăsând Modifică sau Renunţă.

Pentru confirmarea datelor tranzacţiei, OTP Bank România S.A. solicită introducerea codului generat de
token-ul fizic sau codului primit prin SMS.
-

Apăsând butonul Confirmă tranzacţia înseamnă că ai confirmat datele, iar tranzacţia a fost trimisă spre procesare
F2. Plată valutară către un client al altei bănci

Accesează meniul Operaţiuni şi dă click pe semnul „+” -> alege opţiunea Plăţi valutare.
Pentru a efectua o plată valutară către un client al altei băncii:
- Alege din lista derulantă contul din care doreşti să faci plata
- În cazul în care ai deja modele de plată salvate anterior, alege din lista derulantă numele plăţii. Detaliile plăţii se

vor completa automat conform modelului selectat.

- În cazul în care nu ai un model de plată, bifează tipul de plată Plată către un client al altei bănci

23
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- Completează suma pe care vrei să o transferi

- Completează contul IBAN al destinatarului. Dacă beneficiarul are cont deschis într-o bancă din România, atunci

este necesar ca IBAN-ul să aibă 24 caractere (numai cifre şi litere).

- Apasând linkul Validare IBAN , Codul SWIFT, numele băncii beneficiarului, adresa băncii beneficiarului şi ţara

băncii beneficiarului se vor completa automat
- Introdu numărul ordinului de plată

- Alege modalitatea de plată a comisioanelor (OUR, BEN sau SHA).
- Completează detaliile plăţii (mesajul către beneficiar)

I LO

- Alege prioritatea cu care vrei să se proceseze plata (Standard sau Urgent)

- Dacă doreşti să salvezi detaliile plăţii pentru a le folosi la tranzacţiile viitoare, atunci bifează Salvează beneficiar şi

denumeşte şablonul de plată
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- Apasă butonul „Următorul pas” şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor

- Verifică datele introduse şi, dacă acestea sunt corecte, apasă butonul Confirmă tranzacţia. Altfel, te întorci la pasul

anterior apăsând Modifică sau Renunţă.

Pentru confirmarea datelor tranzacţiei, OTP Bank România S.A. solicită introducerea codului generat de
token-ul fizic sau codului primit prin SMS.
-

Apăsând butonul Confirmă tranzacţia înseamnă că ai confirmat datele, iar tranzacţia a fost trimisă spre procesare.
24
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G. Tragere din linii de credit sau din credite cu dobândă fixă tip revolving

Pentru efectuarea tragerilor din linia de credit sau din creditul cu dobândă fixă de tip revolving, persoanele
juridice trebuie să semneze un Act Adiţional pentru activarea acestei opţiuni în cadrul serviciului
OTPdirekt..

I LO

Cu ajutorul acestui modul aveţi posibilitatea efectuării de trageri din linia de credit sau din creditul cu
dobândă fixă de tip revolving.

Pentru utilizările care se fac prin serviciul OTPdirekt - Internet Banking, Banca va permite procesarea
acestora, doar după îndeplinirea în totalitate a următoarelor condiţii:
- Linia de credit sau creditul cu dobândă fixă tip revolving a fost utilizat/ă în totalitate;
- Nu sunt înregistrate taxe/comisioane/dobânzi restanţe/popriri;

AN

- Au fost plătite toate comisioanele datorate Băncii, devenite exigibile potrivit prevederilor Condiţiilor Speciale;
- Nu a intervenit şi nu continuă niciun caz de exigibilitate anticipată;

- În baza cererii de tragere efectuată electronic, trebuie specificată destinaţia tragerii din credit, aceasta fiind în

conformitate cu prevederile Obiectul Contractului aferent contractului de credit.
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Câmpurile obligatorii de completat în procesul de tragere din linii de credit sau din creditele cu dobândă
fixă tip revolving, se completeaza astfel: se alege din listă contul liniei de credit sau a creditului cu dobândă
fixă tip revolving din care se doreşte efectuarea tragerii. În câmpul Destinaţie linie de credit este afişată lista
pentru care este permisă utilizarea disponibilului din linia de credit sau din creditul cu dobândă fixă tip
revolving .
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a) Avizarea tranzacţiilor în cadrul contractelor cu drepturi diferenţiate

Cum avizezi o plată care necesită aprobare?
- Identifică plata pe care vrei să o avizezi şi selecteaz-o pentru avizare

I LO

În acest meniu se regăseşte lista plăţilor ce necesită aprobare.
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H. Plăţi din fişier şi autorizare tranzacţii

- Acest câmp deţine informaţii despre starea (INIT, AVZP ), suma şi detaliile plăţii
- Avizează plata apăsând butonul Confirmă sau rejecteaz-o folosind butonul Şterge

- De asemenea, foloseşte opţiunea Detalii pentru a afla mai multe detalii despre plată.

AN

Daca doreşti, poţi efectua o căutare sau o selecţie în cadrul plăţilor care necesită avizarea ta. Pentru
confirmarea datelor tranzacţiei, OTP Bank România S.A. poate solicita introducerea codului generat de
token-ul fizic sau codului primit prin SMS.
b) Încărcarea din fişier a plăţilor multiple în lei şi valută
Accesează butonul Fişiere;

2.
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1.

Alege una dintre cele 3 variante:

- Fişier plăţi - poţi încărca fişierele pentru plăţi în lei, valută şi trezorerie descrise în Anexa 1 (Intrucţiunile de

completare a fişierului de import aferent plăţilor în lei) şi Anexa 2 (Instrucţiunile de completare)

26

R.R
O

- Fişier plăţi – forma scurtă: poţi încărca fişierul pentru plăţi în lei descris in Anexa 3. Dacă ai ales această opţiune

trebuie să completezi contul de plată şi suma totală a plăţilor din fişier.
- Convenţie salarială - poţi încărca fişierul pentru plăţi în lei descris in Anexa 4

4.
5.

Apoi apasă butonul Încarcă fişier;
În fereastra nou apărută, cu ajutorul butonului Caută, selectează fişierul pe care doreşti să-l încarci.
Apasă butonul Încarcă fişier

I LO

3.

Selectează din lista derulantă fişierul pe care doreşti să îl procesezi
Selectează toate plăţile bifând căsuţele aferente.( Plăţile pot fi şterse dacă se doreşte)

8.

Avizează plăţile apăsând butonul Confirmă. Plăţile se pot aviza şi singular.

3.6.

Meniul Fonduri de investiţii

AN

7.

6.

Operaţiunea de subscriere poate fi efectuată doar după ce s-a subscris prima oară în fondul respectiv într-o unitate
teritorială OTP Bank România.

AB

Subscrierea în unităţi de fond se face în felul următor:

1. Din meniul Fonduri de investiții alege opțiunea Subscriere unități de fond
2. Alege din lista derulantă contul din care doreşti să investeşti
3. Completează suma pe care vrei să o investeşti
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4. Selectează din lista derulantă fondul de investiţii în care doreşti să subscrii.
5. Citește disclaimerul.

6. Consultă şi acceptă Documentul informativ privind instrumentele și serviciile de investiții și Costurile ex-ante

împreună cu programul de tranzacționare.
7. Consultă și acceptă Documentul pentru Investitori cu Informațiile Cheie.
8. Apasă butonul Următorul pas şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor.
9. Consultă şi acceptă Termenii şi Condiţiile Prospectului de Emisiune.
10. Introdu codul generat de token pentru a confirma operațiunea.
11. Verifică datele şi, dacă acestea sunt corecte, apasă butonul Confirmă Tranzacția. Altfel, întoarce-te la

pasul anterior apăsând Modifică sau Renunţă.

12. Apăsând Confirmă Tranzacţia tranzacţia va fi trimisă spre procesare.
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Răscumpărarea de unităţi de fond se face în felul următor:

1. Din meniul Fonduri de investiții alege opțiunea Răscumpărare unități de fond.
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2. Alege din lista derulantă fondul de investiții din care dorești să efectuezi răscumpărarea.
3. Alege din listă contul personal în care se va efectua răscumpărarea.
4. Completează numarul de unitati pe care vrei să il rascumperi.
5. Citește disclaimerul.

6. Consultă şi acceptă Documentul informativ privind instrumentele și serviciile de investiții și Costurile ex-ante

împreună cu programul de tranzacționare.
7. Apasă butonul Următorul pas şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor.
8. Consultă şi acceptă Termenii şi Condiţiile Prospectului de Emisiune.
9. Introdu codul generat de token acesta pentru a confirma operațiunea.
10. Verifică datele şi, dacă acestea sunt corecte, apasă butonul Confirmă Tranzacția. Altfel, întoarce-te la

pasul anterior apăsând Modifică sau Renunţă.

11. Apăsând Confirmă Tranzacţia tranzacţia va fi trimisă spre procesare.
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3.7.1. Constituire depozit

AN

Meniul Depozite

AB

3.7.

Accesează meniul Depozite şi dă click pe semnul „+” -> alege opţiunea Constituiri depozite.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Alege din lista derulantă contul din care vrei să constitui depozitul la termen
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1.

Introdu suma cu care vrei să constitui depozitul

Selectezi din lista derulantă tipul depozitului pe care vrei să îl constitui
Bifezi opţiunea la scadenţă a depozitului: prelungire sau prelungire cu capitalizare
Finalizează constituirea depozitului:

Apasă butonul Următorul pas şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor
Verifică datele şi, dacă acestea sunt corecte, apasă butonul Confirmă tranzacţia Altfel, întoarce-te la pasul
anterior apăsând Modifică sau Renunţă.
Dacă ai apăsat butonul Confirmă tranzacţia înseamnă că ai confirmat datele, iar tranzacţia a fost trimisă spre
procesare.
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3.7.2. Depozitele mele

Accesează meniul Depozite şi dă click pe semnul „+” -> alege opţiunea Depozitele mele.
În acest meniu, îţi vizualizezi depozitele active.
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Pentru lichidarea unui depozit la termen:

1. Identifică depozitul pe care doreşti să-l lichidezi şi apasă butonul Lichidare.
2. Finalizează lichidarea depozitului
3. Apasă butonul Următorul pas şi vei fi direcţionat în fereastra de confirmare a datelor
4. Verifică datele şi, dacă doreşti să continui lichidarea depozitului, apasă butonul Confirmă tranzacţia. Altfel,

întoarce-te la pasul anterior apăsând Modifică sau Renunţă. Dacă ai apăsat Următorul Pas înseamnă că ai
confirmat datele, iar tranzacţia a fost trimisă spre procesare.
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3.8. Meniul Carduri

Alege meniul Carduri dacă doreşti să afli mai multe informaţii cu privire la cardurile sau subcardurile deţinute.
După selectarea cardului de debit sau de credit, poţi să:

-

Activezi sau blochezi plăţile virtuale (online);
Declara cardul pierdut sau furat;
Înrola cardul in MasterCard Rewards;
Modifica limitele de tranzacţionare ale cardului2.
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-

Selectând unul dintre carduri, vor afişate informaţii despre tranzacţiile în decontare, tranzacţiile decontate în luna
curentă, precum şi limitele actuale ale cardului.
În cazul cardurilor de credit se pot afla suplimentar, suma minimă de plată şi contravaloarea ratei lunare

2

Modificarea limitelor este disponibilă doar clientilor persoane fizice
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3.9. Magnetul de Bani

Fie că ai nevoie să-ţi plăteşti rata de credit la OTP BANK , fie ca doreşti să plăteşti rapid o factură sau să
beneficiezi de banii de pe cardul tău şi să-i administrezi cu OTPdirekt, îţi oferim opţiunea Magnetul de
Bani.
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Funcţionalitatea Magnetul de Bani, îţi oferă posibilitatea de a beneficia instantaneu de disponibilităţile tale
financiare pe care le deţii pe cardurile de debit emise de alte bănci din România.
Informaţii generale despre functionalitatea Magnetul de Bani
-

Poti sa portezi bani de pe un card de debit pe care il deţii la altă bancă din România;

-

Limita maximă este de 10.000 lei pe transfer;

-

Poţi realiza maxim trei transferuri pe lună care să nu depăşească suma totală de 10.000 lei;

-

Cardul pe care îl vei utiliza trebuie să fie activ pentru operaţiuni bancare pe internet;

-

Fiecare tranzacţie trebuie autorizată cu parola 3D Secure. Dacă nu ai setat această parolă, tranzacţia nu va putea
fi efectuată.
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Ce trebuie să deţii pentru a realiza un transfer online prin Magnetul de Bani?



Valoarea minimă este 1 Leu şi valoarea maximă este 10.000 Lei;



Se pot efectua maxim 3 transferuri pe lună;



Transferul poate fi efectuat doar în moneda RON.

I LO

1. Serviciul OTPdirekt – Internet Banking sau SmartBank;
2. Un card de debit emis de orice bancă de pe teritoriul României sub sigla Visa sau Mastercard (nu se
pot efectua transferuri utilizând carduri emise de OTPbank România).
3. Un dispozitiv token prin care vei genera codul de autorizare al operațiunii.
Care sunt valorile minime şi maxime ale unui transfer?

AN

Cum fac un transfer utilizând opţiunea Magnetul de Bani din OTPdirekt – Internet Banking?
Pasul 1: Te autentifici în aplicaţia OTPdirekt – Internet Banking
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Pasul 2: Accesezi opţiunea Magnetul de bani şi selectezi opţiunea Transfer de Bani Cu Card Nou.

Pasul 3: (a) Introduci suma pe care vrei să o transferi de pe un cardul de debit pe care il deţii la altă bancă şi
(b) selectezi contul tău de la OTP Bank în care vrei să ajungă banii.
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Pasul 4: Introduci datele cardului de pe care vor fi transferaţi banii instantaneu.

Pasul 5 : introduci codul de autorizare generat de dispozitivul token.
Pasul 6 : Verifică soldul contului tău şi vei vedea încasarea.

Poţi salva detaliile a trei carduri de debit pe care să le utilizezi ulterior atunci când doreşti să transferi bani din
altă bancă.
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3.10.

Meniul Alerte PUSH - SMS
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I LO

În cadrul acestei secţiuni ai posibilitatea de a activa sau rezilia serviciul OTPdirekt – Alerte PUSH - SMS. De
asemenea, poţi adăuga, modifica sau elimina orice tip de Alertă din opţiunile disponibile.

Adăugarea unui număr de telefon pentru care urmează să se primeascaă o alertă se realizează din submeniul
“Numere de telefon”.

Se apasă butonul
. Numărul de telefon introdus trebuie să fie in format internaţional
(exemplu pentru România 00407XXXXXXXX);
Editarea sau ştergerea numerelor de telefon deja salvate se face apăsând butonul cu simbolul

.

35

R.R
O

3.10.1 Tipuri de alerte

Din acest meniu se pot seta mai multe tipuri de alerte PUSH-SMS: control cont, control card, soldul contului,
curs BNR, popriri, scadenţă depozite
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Alertă de tip Control Cont

1. Se selectează alerta Control cont din meniul Alerte PUSH – SMS şi se apasă butonul Alertă nouă;
2. Se alege contul pentru care se doreşte primirea unei alerte;
3. Se va alege un prag minim pentru care se va primi înştiinţare pt sumele ce vor fi debitate şi/sau creditate

de pe contul anterior ales;

4. Adaugă recipientul în funcţie de tipul alertei pe care doreşti să o activezi – SMS sau Notificare PUSH

Alertă de tip Control Card

1. Din lista derulantă se alege cardul pentru care se doreşte să se primească alerta;
2. Adaugă recipientul în funcţie de tipul alertei pe care doreşti să o activezi – SMS sau Notificare

PUSH.
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1. Din lista derulantă alege contul pentru care doreşte să se primească alerta;

2. Alege frecvenţa cu care se va transmite alerta: zilnic, săptămânal sau lunar;
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3. Adaugă recipientul în funcţie de tipul alertei pe care doreşti să o activezi – SMS sau Notificare PUSH.

Alerte de tip Curs BNR, Popriri, Scadenţă depozite

Pentru alertele de tip BNR, Popriri sau Scadenţă la depozite, se alege recipientul în funcţie de tipul alertei pe
care doreşti să o activezi – SMS sau Notificare PUSH.
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3.10.2. Setare numere de telefon

Din secţiunea Setare numere de telefon, adaugi, editezi sau ştergi numere de telefon pentru care doreşti să primeşti alere.

3.11. Meniul Electronic RM
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Meniul Electronic RM oferă (fie că sunteţi persoană juridică sau fizică), informaţii în timp real, prin intermediul
platformei de Internet Banking, despre:
portofoliul de investiţii;
creditul în derulare (tipul facilitaţii de credit, valuta, valoare aprobată, disponibil, maturitate, rate scadente, dobânda,
comisioane);



instrumente de debit primite la încasare/emise la plată;
eventualele restanţe înregistrate;



poliţele de asigurare
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3.11.1. Portofoliul de investiţii

În cadrul acestei secţiuni se pot vizualiza informaţii cu privire la situaţia financiară deţinută în:
 Conturi curente şi de economii
 Depozite
 Fonduri de investiţii
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Informaţiile primite sunt structurate după:
- valută
- suma depozitului/conturilor de economii
- dobânda depozitului/conturilor de economii

3.11.2 . Managementul Lichidităţilor

Această secţiune cuprinde informaţii despre instrumentele de debit sosite la plată şi cele de încasat (ex: cecuri,
bilete şi cambii).

Pentru Instrumentele de debit la plată sunt afişate următoarele informaţii:
-

tipul documentului (BO, CEC sau Cambie);
seria şi numărul documentului;

-

banca şi numele beneficiarului;

-

data emiterii şi data scadentă a instrumentului de debit sosit la plată;
suma pe care trebuie să o plăteşti (câmpul Suma);

-

-
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suma pe care ai plătit-o (câmpul Suma plătită) pentru acel instrument de debit;

-

data şi ora la care trebuie plătit instrumentul de debit;

Dacă suma plătită este 0, înseamnă că plata nu a fost procesată înca sau este refuzată.
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-

I LO

Dacă suma plătită < suma, înseamnă că s-a facut o plată parţială (disponibilul din contul curent a fost
insuficient pentru a se plăti integral instrumentul).

Pentru Instrumentele de debit la încasare:
tipul documentului (BO, CEC sau Cambie);

-

seria şi numărul documentului;

-

banca şi numele plătitorului;

-

data posibilă a încasării instrumentului de debit;

-

data emiterii şi data scadentă a instrumentului de debit;

-

suma cu care instrumentul de debit a fost emis (câmpul Suma);

-

suma încasată aferentă acelui instrument de debit (câmpul Suma încasată).

AB
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-

În cazul în care suma încasată este 0, poate exista una dintre următoarele situaţii:
-

instrumentul nu s-a încasat încă, dar urmează a fi încasat;

-

instrumentul a fost refuzat la plată de către plătitor (emitent).
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În cazul în care suma încasată < suma înseamnă că instrumentul a fost plătit parţial de către plătitor.
3.11.3. Situaţia creditelor cash şi non-cash

Această secţiune cuprinde informaţii despre facilităţile de credit contractate la OTP Bank România, cât şi
informaţii cu privire la sumele constituite în depozite pentru garantarea facilităţilor obţinute de societate
sau de către terţe persoane juridice sau fizice (în calitate de garanţi).
Informaţiile furnizate pentru facilităţile de credit sunt:

-

tipul creditului (ex: linie de credit, alte credite de trezorerie, credit ipotecar etc.);
valuta creditului;
suma acordată şi soldul curent la creditului;

-

maturitatea creditului;

-

dobanda creditului şi dobânda acumulată la zi;

-

următoarea scadenţă şi suma de plată aferentă.

-
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Informaţiile furnizate pentru depozitele colaterale sunt:

-

I LO

-

contul IBAN al depozitului;
valoarea de constituire;
perioada până la maturitate
data de constituire
perioada până la maturitate;
data de constituire;
data maturității;
procentul de dobândă;
opțiunea la scadență ( lichidare , prelungire cu capitalizare, prelungire fără capitalizare).

AN

-
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În situaţia în care este contractat un plafon multivalută sunt afişate informaţii cu privire la toate facilităţile de
credit utilizate în cadrul acestui plafon, suma utilizată din acesta, scadenţa etc.
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3.11.4. Restanțe
În aceasta secţiune sunt afişate informaţii cu privire la:
-

creditele şi dobânzile restante
comisioanele restante

I LO

-

În cazul în care înregistraţi restanţe, veţi avea informaţii cu privire la sumele şi dobânzile restante aferente
facilităţilor de credit, precum şi comisioanele restante înregistrate.
Informaţiile cu privire la comisioanele restante cuprind toate tipurile de comisioane restante, atât aferente

AN

creditelor, cardurilor, administrare cont curent, cât şi orice alt tip de comision aferent produsului/serviciului
contractat la OTP Bank.
3.11.5. Poliţe asigurări

Informaţiile puse la dispoziţie sunt:
Numele asiguratorului

-

Numărul poliţei şi data emiterii

-

Data maturităţii poliţei

-

Suma asigurată

-

Numărul de rate

-

Următoarea scadentă

-

Suma de plată
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-

AB

Această secţiune cuprinde informaţii cu privire la poliţele în vigoare care asigură unul sau mai multe bunuri
aduse în garanţie la o facilitate contractată prin OTP Bank România.

În momentul în care la Suma de plată va apărea suma “0.00” şi data următoarei scadenţe corespunde cu cea a
maturităţii, înseamnă că poliţa trebuie reînnoită.

3.12.

Meniul Setări

Alege Schimbare parolă dacă doreşti să modifici codul de acces/parolă pe care-l foloseşti pentru identificare
în internet banking.
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Pentru autorizarea

AB

În submeniul Date personale, pot fi modificate datele personale ale utilizatorului.
operațiunii este necesară introducerea codului generat de dispozitivul token.

Câmpul Telefon mobil poate fi modificat cu numărul de telefon mobil pe care doreşti să primeştă codul token
virtual folosit pentru identificare/autorizare în OTPdirekt.
Numărul de telefon este necesar să fie introdus în format international.

WW
.LU
ME

În cazul clienţilor persoane juridice care au acelaşi utilizator pentru mai multe societăţi, societatea
implicită poate fi setată din Client implicit. Societatea aleasă va fi afişată ca implicită în Internet Banking
şi în aplicaţia mobilă, SmartBank.
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În secţiunea Mesaje se regăsesc mesaje trimise şi primite de la/către bancă.
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Pentru transmiterea unui mesaj către bancă foloseşte butonul Trimite mesaj. Ai posibilitatea să încarci și să
trimiți către bancă documentele solicitați.
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3.13. Meniul MyMentor
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3.13.1. Informaţii generale

R.R
O

În secțiunea Acorduri de Marketing, poți modifica oricând acordurile tale de marketing.

MyMentor este un instrument de analiză a veniturilor şi cheltuielilor efectuate.
Utilizând acest intrument veţi avea o imagine mai bună a veniturilor şi cheltuielilor dumneavoastră, împărţite
pe categorii.
MyMentor (instrument de „Personal Finance Manager” va permite:

Introducerea tranzacţiilor pe categorii - fiecare tranzacţie poate fi încadrată într-un tip dedicat de
cheltuială sau venit, oferind astfel o imagine personalizată a veniturilor şi cheltuielilor efectuate de
dumneavoastră;

-

Adăugarea, modificarea sau ştergerea categoriilor sau subcategoriilor de venituri şi cheltuieli;

-

Împărţirea unei tranzacţii în mai multe categorii ( Exemplu: în cazul în care aţi realizat o retragere de
numerar şi doriţi să specificaţi pe ce anume aţi cheltuit suma retrasă, puteţi specifica distribuţia lor:
plată întreţinere, chetuieli piată etc.

-

O clasificare automată a plăţilor efectuate cu cardul de debit sau credit. Pentru majoritatea tranzacţiilor
efectuate cu cardul, Banca va aloca în mod automat un tip de cheltuială.;

-

Afişarea grafică a cheltuielilor şi veniturilor;

-

Pentru o categorisire mai completă a cheltuielilor şi a veniturilor se pot introduce “tag”-uri;
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3.13.2. Prima accesare în My Mentor

La prima accesare a aplicaţiei My Mentor, aceasta nu va conţine date, acestea urmând să fie importate sau
introduse de către utilizator.
Utilizatorul poate opta pentru preluarea datelor sale tranzacţionale aferente conturilor/cardurilor deţinute la
OTP Bank prin apăsarea Butonului Importare şi alegerea unui cont.
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Pentru a importa tranzacţiile contului, se bifează Importă istoria tranzacţiilor.

AN

ATENŢIE

Importarea tranzacţiilor conturilor se face pe o perioadă de 3 luni şi poate dura câteva momente. Meniul My
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Mentor este împărţit in Bugete, Obiective şi Tranzacţii
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După popularea aplicaţiei cu tranzacţii se pot observa în zona (1),
partea stângă a ecranului, conturile ce au fost ataşate, dar şi o vedere
generală a veniturilor şi cheltuielilor, în zona (2) si (3).
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principală, în funcţie de categorii.

I LO

De asemenea, veniturile şi cheltuielile totale sunt reprezentate sub
forma de diagramă în pagina principală, în funcție de categoriile selectate

În cazul în care se doreşte introducerea de venituri şi cheltuieli pentru o perioadă viitoare se poate apela la meniul
Evenimentele pentru următoarele zile, selectând tipul tranzacţiei: venit sau cheltuială.
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A. Bugete
Accesaţi opţiunea Bugete din meniul orizontal aplicaţiei.
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3.13.2. Bugete și Obiective

AB

Cu ajutorul acestei opţiuni, puteţi defini cum doriţi să vă cheltuiţi finanţele. Puteţi dedica sume precise
pentru cheltuielile curente, chiar dacă tipul de cheltuială selectat va fi realizat o singură dată sau este o
cheltuială recurentă.
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Selectaţi butonul + Buget Nou:

După selectarea butonului Buget Nou, veţi putea defini un buget dedicat pentru o cheltuială viitoare.
Pentru a aloca un buget unei cheltuieli viitoare, selectaţi categoria în care doriţi să o încadraţi, apoi selectaţi
dacă va fi repetitivă ( lunar, trimestrial sau anual) apoi introduceţi suma alocată şi apăsaţi butonul Salvează.
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Dacă bugetul alocat pentru o cheltuială viitoare nu va fi utilizat în totalitate, suma rămasă va fi alocată

perioadei următoare, iar dacă va fi utilizat mai mult decăt suma alocată iniţial, suma cheltuită suplimentar
va fi scazută din bugetul perioadei următoare.
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B. Obiective

AN

Pentru a defini un obiectiv de economisire, fie că doriţi să achizitionaţi o bicicletă nouă, fie că doriţi să faceţi
o excursie în jurul lumii, selectaţi din meniul orizontal opţiunea Obiective.
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Selectând apoi butonul +Obiectiv Nou, veţi putea defini propriul obiectiv de economisire.

Pentru definirea unui obiectiv, trebuie să introduceţi:
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Denumirea obiectivului în câmpul Denumiţi obiectivul
 Suma pe care doriţi să o economisiţi, având totodată posibilitatea de a selecta şi valuta;
Selectaţi o imagine care să definească obiectivul şi apăsaţi butonul Următorul pas. Apăsând
butonul Următorul pas, detalii cu privire la contul din care veţi realiza economia propusă vor fi
afişate într-un ecran nou.
 Selectaţi opţiunea corespunzatoare cu privire la cont (fie ca utilizaţi un cont existent, fie că doriţi
să economisiţi într-un cont nou) şi contul din care doriţi să economisiţi.
 Apăsaţi apoi butonul Următorul pas. În cazul în care doriţi să dedicaţi un cont nou pentru
procesul de economisire, puteţi selecta opţiunea: „Am nevoie de un cont nou pentru acest
obiectiv”. După selectarea opţiunii potrivite cu privire la contul din care doriţi să economisiţi,
apăsaţi butonul Următorul pas.

.
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i.
 Selectaţi data până la care doriţi să economisiţi



Pentru a finaliza definirea obiectivului, selectaţi una din opţiunile prezentate:

Modificaţi

contribuţia lunară sau Modificaţi data până la care vă doriţi să atingeţi obiectivul.
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Selectând opţiunea Modificaţi contribuţia lunară, suma de economisit se va ajusta în funcţie de perioada aleasă.
 Apăsati butonul Crează obiectiv. Obiectivul dumneavostră a fost creat.

Obiectivul creat poate fi şters sau marcat că a fost îndeplinit. Pentru a avea acces la opţiunile prezentate, selectaţi
obiectivul şi caracteristicile obiectivului vor fi afişate în partea dreaptă a ecranului.
Notă! În procesul de economisire, Banca nu va realiza automat transferul din contul de economisit în contul
destinaţie. Pentru îndeplinirea acestuia, suma alocată in fiecare luna pentru obiectivul ales, trebuie
transferată de către dumneavoastră. Pentru a face mai uşor procesul de economisire, vă sugerăm să creaţi
un transfer programat utilizând opţiunea Plăţi Domestice/Transferuri, selectând la caracteristicile
transferului: Programat.
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3.13.4 Categorisire tranzacţii

I LO

Din submeniul Tranzacţii, aveţi acces la tranzacţiile împărţite pe categorii şi la recategorisirea tranzacţiilor deja
clasificate.
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De asemenea se pot adauga si tranzactii cu numerar, venituri sau cheltuieli cu ajutorul butonului “+”

1.

Se va alege daca tranzactia introdusa reprezinta venit, cheltuială sau economisire;

2.

Se va completa descrierea tranzactiei;

3.

Se alege data la care a fost efectuată tranzacţia;

4.

Se va completa suma aferentă tranzacţiei;

5.
Se va alege una dintre categoriile existente. Astfel fiecare tranzacţie va fi categorisită pentru
uşurinţa management-ului veniturilor şi cheltuielilor;
6.

Pentru o categorisire secundară se poate completa câmpul Tag cu una dintre opţiunile

introduse de utilizator;
7.

Se va apăsa butonul Salvează.
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3.13.5. Setări My Mentor
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Pentru adăugarea/modificarea unei “Categorii”, utilizaţi butonul
opţiunea Setări. Selectati
meniul Categorii şii Subcategorii. Dacă doriţi modificarea unei categorii, atunci folosiţi coloana Nume
categorie pentru modificarea denumirii şi coloana Imagine pentru schimbarea iconiţei.

Dacă se doreşte inserarea unei noi categorii, atunci :
1. Se va alege o imagine din cele existente
2. Se va denumi noua categorie
3. Se va folosi butonul Adaugă

Pentru adăugarea/modificarea unui “Tag” se va folosi butonul User”-> opţiunea Setări şi se va selecta
meniul Taguri. Daca se doreşte modificarea unui Tag atunci se va folosi coloana Taguri pentru schimbarea
denumirii . Butonul “Coş de gunoi” se va folosi pentru ştergerea unui Tag. Daca se doreşte inserarea unui
nou Tag, atunci :
1. Se va denumi noul Tag

2. Se va folosi butonul Adaugă
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Cap. IV. OTPdirekt – SmartBank
4.1 Informaţii Generale

I LO

Aplicaţia mobilă SmartBank poate fi folosită de pe orice dispozitiv mobil cu acces la internet, prin descărcarea
aplicaţiei din Google Play sau Apple Store, fie prin accesarea site-ului www.otpbank.ro.
SmartBank conţine partea informaţională (Curs Valutar, Unităţi şi Bancomate, Politică de confidenţialitate,
Contacte şi Preferinţe) şi partea tranzacţională. SmartBank oferă clienţilor persoanelor fizice facilitatea
MyMentor care permite analiza economică a tuturor cheltuielilor şi veniturilor.

AN

4.2. Identificarea pentru client

Identificarea în aplicaţia SmartBank poate fi făcută, fie printr-un cod acces/parolă sau prin intermediul datelor
biometrice (amprentă digitală sau recunoaşterea trăsăturilor faciale) .

AB

Autentificarea prin amprentă digitala va fi disponibilă clienţilor care deţin un dispozitiv dotat cu senzor de identificare
a amprentei digitale şi au stocată o amprentă digitala în dispozitivul de tip Android sau iOS pe care îl deţin ( Ex
:Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S7 Edge, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6,iPhone 6 plus, iPhone 7, Huawei P9,
Samsung Galaxy A5 etc).
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Autentificarea prin scanarea trăsăturilor faciale va fi disponibilă clienţilor care deţin un dispozitiv dotat cu senzor de citire
a trăsăturilor faciale şi au stocată o imagine facială în dispozitivul iPhone X pe care îl deţine.
Autentificarea în aplicaţie se va putea realiza prin 3 metode:
1. Cu username/parolă sau cod client/username/parolă (în funcţie de metoda aleasă : card sau fără card)
2. Cu parolă – în cazul în care sunt salvata credenţialele
3. Prin amprentă digitală
4.2.1. Activarea autentificării prin recunoaşterea amprentei digitale/FaceID
Poate fi făcută din 3 ecrane ale aplicaţiei :

1. Ecranul de login cu Card/Fără Card în care se introduc toate credenţialele;
2. Ecranul de login în care se introduce doar codul de acces/parola – credenţialele salvate
3. Meniul „Preferinţe” – utilizatorul fiind deja autentificat
1. Activarea autentificării prin amprentă digitală/recunoaşterea trăsăturilor faciale din ecranul de login Cu card/Fără
card – în care se introduc toate elementele de autentificare:
 Utilizatorul introduce credenţialele
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Selectează opţiunea de logare rapidă (amprentă sau FaceID)
Bifează Termeni şi Condiţii
Introduce codul generat de token

AB
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I LO
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2. Activarea autentificării prin amprentă digitală/recunoaşterea trăsăturilor faciale din ecranul de login cu parolă:
 Utilizatorul introduce parola
 Selectează opţiunea de logare rapidă (amprentă sau FaceID)
 Introduce codul token
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3. Activare din Meniul „Preferinţe”- utilizatorul este logat în aplicaţie
 Utilizatorul accesează meniul Preferinţe
 Utilizatorul bifează activarea autentificării prin amprentă digitală/recunoaşterea trăsăturilor faciale
 Introduce cod token

Activarea autentificării prin date biometrice se va realiza întotdeauna prin introducerea codului generat de token.
La dezactivare, nu mai este necesară introducerea token-ului.
Utilizatorii care deţin un telefon compatibil cu tehnologia necesară citirii amprentei digitale/FaceID, dar care nu au activată
nicio amprentă sau o imagine facială salvată, vor putea vizualiza feature- ul logare by fingerprint/Face Id, dar această
opţiune va fi indisponibilă.
Odată selectată opţiunea autentificării prin date biometrice, la următoarea logare în SmartBank, accesul se va face fie prin
Fingerprint/TouchID sau prin Cod de acces/parolă.

57

I LO

AN

AB

WW
.LU
ME

58

R.R
O

R.R
O

În cazul în care nu deţineţi un telefon compatibil cu tehnologia disponibilă citirii datelor biometrice, la prima
identificare în aplicaţia SmartBank se completează toate elementele de identificare în funcţie de metoda stabilită
prin contract (cu card sau fără card) şi se introduce codul token:
Identificarea fara card
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Identificarea cu card

În cazul în care, bifaţi opţiunea de salvarea a credenţialelor, începând cu cea de-a doua identificare va fi solicitat
doar codul de acces/parola, urmând ca pentru fiecare tranzacţie să fie solicitat codul token.

Descrierea meniurilor aplicaţiei SmartBank
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4.3.

În aplicaţia mobilă SmartBank ai acces la următoarele meniuri:



Conturile mele
Carduri
Plăţi lei/Transferuri
Plăţi în valută



Schimburi valutare



Magnetul de Bani



Depozite



Credite



Autorizare tranzactii
My Mentor











Mesaje Primite
Curs Valutar
Unităţi şi Bancomate
Preferinţe
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Politica de confidenţialitate
Contact

4.3.1. Conturile mele
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2. Selectând unul dintre conturi, poţi vizualiza ultimele tranzacţii
3. Alege tranzacţia pentru care doresti sa afli mai multe detalii

I LO

1. După autentificarea în aplicaţia SmartBank, se vor afişa conturile deţinute la OTP Bank.

4.3.2. Carduri

În meniul Carduri din aplicaţia SmartBank, sunt afişate informaţii despre cardurile de debit şl de credit deţinute la bancă.
Principalele informaţii aferente cardurilor de debit şi credit sunt : tipul cardului, numărul cardului (primele şi ultimele 4
cifre ale cardului), nume titular card, data expirării cardului, IBAN-ul contului la care este ataşat cardul, suma blocată şi
soldul contului. Suplimentar, pentru cardurile de credit sunt disponibile: data scadentă, dobânda, limita de credit aprobată,
suma minimă de plată, suma restantă, suma utilizată din limită şi data extras.
De asemenea, prin intermediul meniului, puteţi administra mai bine cardurile, având posibilitatea să activaţi sau dezactivaţi
plăţile virtuale, să modificaţi limita de tranzacţionare sau să blocaţi un card pierdut sau furat.
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4.3.3. Autorizare plăți/Generare cod token
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Prin codul de securitate generat de noul dispozitiv token de la Gemalto sau generat de tokenul virtual SMS, vei autoriza
toate operațiunile de plată efectuate prin OTPdirekt – SmartBank, excepție făcând transferurile între conturile proprii
deschise la Banca și schimburile valutare.
Cum obții codul de semnare al tranzacțiilor utilizând dispozitivul token fizic?
1. După ce deschizi token-ul și apare mesajul “Select” , apasă butonul 3.
2. Atunci când apare 1---------- introdu cifrele evidențiate în ecranul de plată al aplicației OTPdirekt și apasă
butonul OK.
3. Când pe ecranul token-ului apare 2---------------, introdu suma așa cum este afișată în ecranul de plată din
OTPdirekt și apasă butonul OK. Când pe ecranul dispozitivului token este afișată cifra 3 , te rugăm să nu introduci
informați și să apeși pe butonul OK.
4. Pentru a autoriza plata trebuie să introduci codul afișat pe token în casuța specifică din ecranul de confirmare
plată din OTPdirekt.
Cum obții codul de semnare al tranzacțiilor utilizând dispozitivul token virtual (prin SMS)?
Apasă butonul “Trimite cod token pe SMS” din ecranul de confirmare al plății și introdu codul din șase cifre
primit în mesajul SMS.
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4.3.4. Plăţi lei/Transferuri

Pentru a efectua o plată prin aplicaţia SmartBank, alege meniul Plăţi lei / Transferuri pentru:
- a transfera între conturile proprii

I LO

- a transfera lei către beneficiari ce au conturile la alte bănci sau la OTP Bank România
- a plăti facturi de utilităţi

Completează informaţiile necesare pentru efectuarea unei tranzacții în Lei.
- alege contul din care doreşti să plăteşti

AN

- alege beneficiarul care poate fi unul dintre conturile tale, un beneficiar salvat sau o plată de utilităţi
- apasă butonul + pentru a introduce datele unui nou beneficiar
- introdu suma pe care doreşti să o transferi
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AB

- apasă butonul Autorizează plata, apoi introdu codul token pentru confirmare

4.3.5. Plată valutară către un client al băncii

Pentru a efectua o plată valutară către un client al băncii:
-

alege meniul Plăţi în valută
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-

alege contul din care doreşti să efectuezi plata
selectează beneficiarul către care doreşti să efectuezi plata ( ai posibilitatea să alegi un beneficiar deja definit în
OTPdirekt – Internet banking sau să introduci unul nou prin apăsarea butonului + din partea stânga sus a ecranului)
introdu suma

-

apasă butonul Autorizează plata, introdu codul token şi apoi apasă butonul Confirmă.
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-

4.3.6. Schimburi valutare

Completează câmpurile necesare pentru a efectua un schimb valutar:
- alege contul din care dorești să fie efectuat schimbul valutar
- alege contul în care doreşti să fie transferată suma rezultată din schimbul valutar
- completează suma pe care doreşti să o schimbi

- apasă butonul Autorizează schimb pentru confirmarea plății
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4.3.7. Magnetul de Bani

Pentru a efectua o tranzacţie prin intermediul funcţionalităţii Magnetul de Bani:

- introdu suma pe care doreşti să o transferi

AB

- selectează contul în care vrei să ajungă banii de pe card

- introdu datele cardului de pe care vrei să faci transferul
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- pentru confirmarea operatiunii introdu codul generat de dispozitivul token sau primit prin SMS.
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4.3.8. Depozite

-

alege opţiunea la scadenţa depozitului: lichidare, prelungire cu capitalizare sau prelungire
introdu suma cu care vrei să constitui depozitul
apasă butonul Avizează, introdu codul token şi apasă butonul Confirmă.
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-

alege meniul Depozite
apasă butonul +
completează informaţiile necesare
alege contul din care doreşti să constitui depozitul
selectează tipul depozitului pe care doreşti să îl constitui

I LO

Pentru a constui un depozit prin intermediul aplicaţiei SmartBank:

Pentru a lichida un depozit la termen prin aplicaţia SmartBank:
-

accesează meniul Depozite
selectează depozitul pe care doreşti să îl lichidezi
apasă butonul Lichidează, introdu codul token şi apasă butonul Confirmă
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4.3.9. Credite
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În meniul Credite, puteţi vizualiza detaliile creditelor în derulare, oferind informaţii despre suma acordată, scadenţa,
suma de plată, dobândă.

4.4.0. Autorizare tranzacţii

În acest meniu, pot fi vizualizate tranzacţiile deja iniţiate pe care ai posibilitatea să le avizezi sau respinge prin selectarea tranzacţiei
şi apăsarea butonului Confirmă/Rejectează.
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4.4.1. Meniul MyMentor
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Meniul My Mentor afişează sub formă de diagramă imaginea lunară a cheltuielilor/veniturilor din fiecare lună, precum şi împărţirea
acestora pe categorii.
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1. Alege tipul de tranzacţie “cheltuieli” sau “venituri”;
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Pentru adăugarea unei cheltuieli/venituri se foloseşte butonul + din partea de jos a ecranului.

2. Alege categoria din care să facă parte tranzacţia, data tranzacţiei, detaliile tranzacţiei
3. Poţi alege un “tag” pentru o categorisire completă
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4. Apasă butonul Salvează după ce ai introdus informaţiile de mai sus.
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Pentru a vizualiza lista tranzacţiilor aferente cheltuielilor şi veniturilor accesaţi butonul Listă Tranzacţii.

4.4.2. Mesaje primite

Pentru a vizualiza mesajele primite de la bancă, alegeţi meniul Mesaje primite
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4.4.3. Meniul Curs Valutar
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Accesul la meniul Curs valutar nu necesită identificare în aplicaţia SmartBank. Este disponibil cursul
valutar practicat de OTP Bank România S.A.
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4.4.4. Meniul Unităţi şi bancomate

Accesul la meniul Unităţi şi bancomate nu necesită identificare şi reprezintă un identificator de locaţie,
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în care puteţi găsi cea mai apropiată sucursală din lista unităţilor OTP Bank România, precum şi
poziţionarea ATM-urilor pe harta Google.

4.4.5. Meniul Contact

Accesul la meniul Contacte nu necesită identificare şi oferă posibilitatea de contactare cu privire la:


Card pierdut: raportează telefoni pierderea sau furtul cardului dumneavoastră;



Mobil/Internet Banking: apel telefonic sau e-mail

Produse si servicii: apel telefonic sau e-mail
 Alte intrebari: apel telefonic sau e-mail
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4.4.6. Meniul Preferinţe
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Din meniul “Preferinţe” se poate selecta limba pentru aplicatia SmartBank (română, engleză sau maghiară),
se poate activa/dezactiva utilizarea amprentei și seta acordurile de marketing.

4.4.7. CHAT Support

Prin opțiunea Chat Support, clienții pot beneficia de suport din partea băncii. Această opțiune este
disponibilă după accesarea aplicației SmartBank.
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R.R
O

Anexa 1

Nu se pot importa transferuri între conturile proprii ale aceluiaşi client.
Pas 1:
•

I LO

Plăţile în lei prin fişier se pot face către beneficiari ce au conturile deschise la alte bănci sau la OTP Bank România S.A.

Se deschide un fişier excel şi se completează pe prima linie următoarele câmpuri:

Pe următoarea linie se completează datele despre plată, corespunzatoare fiecarui câmp in parte:
referinţaExterna: un număr unic al plăţii respective, care nu trebuie să se mai repete la plăţile încărcate din

AB

o

fişier. Rolul acestui câmp este acela de a preveni dublarea plăţilor.
[maxim 240 caractere; câmp obligatoriu]
o

cont_id: codul IBAN al contului din care se va face plata;
[maxim 24 caractere; câmp obligatoriu]

o

WW
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•

AN

referinţaExternă, cont_id, suma, document, dataDocument, obiectPlată, beneficiarNume, beneficiarCont, banca_id,
bancaUnitateNume, beneficiarCnpCui, beneficiarAdresa, tipPlata Exemplu:

suma: suma plăţii. Este necesar să fie în formatul 9999.99;
[maxim 20 caractere; câmp obligatoriu]

o

document: numărul ordinului de plată, conform evidenţei tale interne;
[maxim 50 caractere; câmp obligatoriu]

o

dataDocument: data plăţii;

[format data ZZ.LL.AAAA; câmp obligatoriu]

o

obiectPlata: mentionează care este obiectul plăţii;
[maxim 69 caractere; câmp obligatoriu]

o

beneficiarNume: numele beneficiarului plăţii;
[maxim 34 caractere; cămp obligatoriu]

o

beneficiarCont: contul IBAN al beneficiarului;
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[maxim 24 caractere; câmp obligatoriu]
o

banca_id: ID-ul băncii beneficiarului. nu se completează, fiind preluat automat din IBAN;

[recomandarea este sa nu se completeze; se lasă câmpul gol]
o

bancaUnitateNume: se completează doar în cazul plăţilor către trezorerie cu numele unităţii de trezorerie
unde se face plata (oraşul/sectorul/judeţul);

[maxim 34 caractere; câmp obligatoriu doar pentru plăţile către trezorerie. Altfel se lasă câmpul gol]
beneficiarCnpCui: CNP sau CUI beneficiar;

I LO

o

[maxim 20 caractere; câmp obligatoriu în cazul plăţilor către persoane juridice]
o

beneficiarAdresa: adresa beneficiarului;
[maxim 34 caractere; nu este câmp obligatoriu]

trezoCodAnaf: în cazul unei plăţi către trezorerie, completează câmpul cu caracterul „.”(punct). În cazul
unei plăţi către un alt beneficiar se lasă câmpul necompletat. [maxim 1 caracter; câmp obligatoriu doar
pentru plăţile către trezorerie]

o

tipPlata: se completează cu valoarea E în cazul plăţilor interbancare (către alte bănci), cu valoarea I pentru
plăţile interbancare (în cadrul OTP Bank România S.A.) sau cu valoare T în cazul plătilor către trezorerie.
Alte valori nu sunt permise. [maxim 1 caracter; câmp obligatoriu]

•

După completarea datelor de la Pas 1 se va şterge prima linie (capul de tabel) ce conţine denumirele
câmpurilor completate. Pe prima linie a fişierului trebuie să apară datele primei plăţi şi nu un rând gol.

Pas 3:
•

AB

Pas 2:

WW
.LU
ME

Exemplu de fişier completat:

AN

o

Se salvează fişierul în format *.txt

[din excel: meniul File/ opţiunea Save as/ Save as type – se alege Text (tab delimited) (*.txt)] Dacă îll vei deschide,
va arăta în forma de mai jos::

•

Salvează fişierul în locaţia dorită de tine, cu numele pe care îl doreşti, dar foloseşte un nume pentru a putea să-l găseşti
usor atunci când doreşti să-l imporţi in Internet Banking.

Dimensiunea maximă a fişierului trebuie să fie de 5MB.
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Anexa 2

Nu se pot importa transferuri între conturile proprii ale aceluiaşi client.

Pas 1:
•

I LO

Plăţile în valută prin fişier se pot face către beneficiari ce au conturile deschise la alte bănci sau la OTP Bank România
S.A.

Se deschide un fişier excel şi se completează pe prima linie următoarele câmpuri:

Valuta ID, Cont plătitor, Suma, Prioritate, Modalitate de plată, Confirmare plată, Anexă Documente,

AN

Comisioane Speze, SWIFT bancă Beneficiar, Cont Beneficiar, Nume Beneficiar, Adresa Beneficiar, Ţară

Pe următoarea linie se completează datele despre plată, corespunzătoare fiecarui câmp in parte:
o Valuta ID: valuta în care se face plata
[maxim 3 caractere, A-Z]
o

o

o

Cont plătitor: codul IBAN al contului din care se va face plata;
[maxim 24 caractere; 0-9, A-Z]
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•
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Bancă Beneficiar, Adresă Bancă Beneficiar, Bancă Beneficiar, ID Ţara Beneficiar, Ţară partener, Detalii,
Explicaţii, Suma, Cod Statistic, Explicaţii, Suma. Exemplu:

Suma: suma plăţii. Este necesar să fie în formatul 9999.99;
[maxim 20 caractere; 0-9; .]
Prioritate: prioritatea cu care se doreşte să se proceseze plata;

[maxim 1 caracter; se completează S (pentru Standard) sau U (pentru Urgent)]

o
o

o

Modalitate de plată: se completează modalitatea de plată, adică menţiunea OP [2 caractere: OP]

Confirmare plata: se completează menţiunea SWIFT;
[5 caractere: SWIFT]
Anexa documente: indica faptul că există documente ataşate plăţii.

[maxim 5 caractere: TRUE (dacă există documente) sau FALSE (dacă nu există);
[câmpul nu este obligatoriu de completat]
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SWIFT Banca Beneficiar: codul SWIFT al băncii beneficiarului
[maxim 20 caractere; A-Z; 0-9]

o

Cont Beneficiar: codul IBAN al contului beneficiarului;
[maxim 24 caractere: A-Z; a-z; 0-9; \/\-\?:\(\)\.,'\+]

o

Nume beneficiar: numele beneficiarului;
[maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9; \/\-\?:\(\)\.,'\+]

o

Adresa Beneficiar: adresa beneficiarului;
[maxim 24 caractere]

o

Ţara Banca Beneficiar: codul de ţară al băncii beneficiarului
[maxim 2 caractere: de la A la Z]

o

Adresă Bancă Beneficiar: adresa băncii beneficiare.
[maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9; \/\-\?:\(\)\.,'\+]

o

Bancă Beneficiar: denumirea băncii beneficiare
[maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9; \/\-\?:\(\)\.,'\+]

o

ID Ţară Beneficiar: codul de ţară al beneficiarului
[maxim 2 caractere: de la A la Z]

AB
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Comisioane Speze: indica modul cum se plătesc comisioanele;
[maxim 3 caractere: OUR, BEN sau SHA]

AN

o

Ţară partener: codul de ţară al partenerului

[maxim 2 caractere: de la A la Z; nu este câmp obligatoriu, se poate lăsa necompletat]

o
o

o

o

o

Detalii: acest câmp va fi lasat necompletat

Explicaţii: completează detaliile/ explicaţiile sumei transferate
[maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9]

Suma: suma plăţii. Este necesar să fie în formatul 9999.99;
[maxim 20 caractere; 0-9; .]
Cod Statistic: codul statistic al plăţii
[maxim 20 caractere: 0-9 ; acest câmp nu este obligatoriu de completat]
Explicaţii:
[maxim 240 caractere: A-Z; a-z; 0-9 ; acest câmp nu este obligatoriu de completat]

76

AN

I LO

Exemplu de fişier completat:
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o
Suma: suma plăţii. Este necesar să fie în formatul 9999.99;
[maxim 20 caractere; 0-9; acest câmp nu este obligatoriu de completat]

Pas 2:

După completarea datelor de la Pas 1 se va şterge prima linie (capul de tabel) ce conţine denumirele câmpurilor
completate. Pe prima linie a fişierului trebuie să apară datele primei plăţi şi nu un rând gol.

Pas 3:
•

Se salvează fişierul în format *.txt

AB

•

•
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[din excel: meniul File/ opţiunea Save as/ Save as type – se alege Text (tab delimited) (*.txt)]. Dacă îl vei deschide,
va arăta de forma:

Salvează fişierul în locaţia dorită de tine, cu numele pe care îl vrei, dar foloseşte un nume pentru a putea să-l găseşti
uşor atunci când doreşti să-l imporţi în Internet Banking.

Dimensiunea maximă a fişierului trebuie să fie de 5MB.

77

Instrucţiuni de completare a fişierului de import – forma scurtă

R.R
O

Anexa 3

I LO

Acest fişier poate fi folosit pentru plăţi în Lei către beneficiari ce au conturile la alte bănci sau la OTP Bank România SA.
Nu se pot importa transferuri între conturile proprii.
Pas 1:
•

Se deschide un fişier excel şi se completează pe prima linie următoarele câmpuri: nume_beneficiar, cont_iban, suma,

-

cont_iban: contul IBAN al beneficiarului (maxim 24 caractere; câmp obligatoriu)

-

suma: suma plăţii. Este necesar să fie în formatul 9999.99 (maxim 20 caractere; câmp obligatoriu)
obiect_plată: menţionează care este obiectul plăţii (maxim 69 caractere; câmp obligatoriu)

Pas 2:
•

După completarea datelor de la Pas 1 se va şterge prima linie (capul de tabel) ce conţine denumirele câmpurilor
completate. Pe prima linie a fişierului trebuie să apară datele primei plăţi şi nu un rând gol.

Pas 3:
•

AB

Pe urmatoarea linie se completează datele despre plată, corespunzătoare fiecărui câmp în parte:
nume_beneficiar: numele beneficiarului plăţii (maxim 34 caractere; câmp obligatoriu)
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•
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obiect_plata Exemplu:

Se salveaza fişierul în format *.txt

[din excel: meniul File/ opţiunea Save as/ Save as type – se alege Text (tab delimited) (*.txt)]

•

Salvează fişierul în locaţia dorită, cu numele pe care il doreşti, dar foloseşte un nume pentru a putea să-l gaseşti uşor
atunci când doreşti să-l imporţi în Internet Banking.

Dimensiunea maximă a fişierului trebuie să fie de 5MB.
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Anexa 4
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Acest fişier poate fi folosit pentru plăţi în RON către angajaţii societăţii ce deţin cont curent la OTP Bank România
S.A. Acest flux este disponibil numai dacă s-a incheiat o convenţie salarială în prealabil. Nu se pot importa transferuri
între conturile proprii.
Pas 1:
•

Se deschide un fişier excel şi se completează pe prima linie următoarele câmpuri: nume_beneficiar, cont_iban, suma,

Pe urmatoarea linie se completează datele despre plată, corespunzătoare fiecarui câmp în parte:
nume_beneficiar: numele beneficiarului plăţii (maxim 34 caractere; câmp obligatoriu)
-

AB

•

AN

obiect_plata Exemplu:

cont_iban: contul IBAN al beneficiarului (maxim 24 caractere; câmp obligatoriu)
suma: suma plăţii. Este necesar să fie în formatul 9999.99 (maxim 20 caractere; câmp obligatoriu)
obiect_plată: menţionează care este obiectul plăţii (maxim 69 caractere; câmp obligatoriu)

Pas 2:

După completarea datelor de la Pas 1 se va şterge prima linie (capul de tabel) ce conţine denumirele
câmpurilor completate. Pe prima linie a fişierului trebuie să apară datele primei plăţi şi nu un rând gol.

Pas 3:
•
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•

Se salvează fişierul în format *.txt

[din excel: meniul File/ opţiunea Save as/ Save as type – se alege Text (tab delimited) (*.txt)]

•

Salvează fişierul în locaţia dorită de tine, cu numele pe care îl vrei, dar foloseşte un nume pentru a putea să-l găseşti
usor atunci când doreşti să-l imporţi în Internet Banking.

Dimensiunea maximă a fisierului trebuie să fie de 5MB.
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Anexa 5
Instrucțiuni de folosire a tokenului fizic
1. Ce este dispozitivul token ?

I LO

Token-ul este un dispozitiv securizat pe care îl vei utiliza pentru fiecare autentificare în OTPDirekt Internet Banking
sau SmartBank în condiții de maximă securitate.De asemenea vei utiliza token-ul pentru a autoriza plățile pe care
le efectuezi prin OTPDirekt Internet Banking și SmartBank. Poți solicita dispozitivul token din oricare sucursală
OTPBank.
2. Cum setezi codul PIN ?

AN

PIN-ul este un cod de identificare personala pe care îl introduci pe token atunci când dorești să utilizezi dispozitivul
pentru login în OTPDirekt – Internet Banking/SmartBank sau când dorești să utilizezi dispozitIvul pentru a autoriza
plăți. Dacă utilizezi token-ul pentru întâia oară apasă butonul verde OK și setează un PIN din patru cifre.Apasă
OK și reconfirmă PIN-ul.
3. Cum schimbi codul PIN?

AB

Apasă OK și introdu PIN-ul pe token. Apasă din nou tasta OK iar atunci cand apare mesajul “Select” apasă lung
tasta 4. Introdu noul PIN și apasă tasta OK . Reconfirmă PIN-ul introdus anterior.
4. Cum te loghezi în OTPDirekt-Internet Banking și SmartBank utilizând token-ul?

Primul pas

WW
.LU
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Logarea în OTPDirekt-Internet Banking se desfăsoară intotdeauna in doi pasi.

Accesezi https://www.otpdirekt.ro/ibank/#/home

Daca deții card OTPBank în primul ecran al aplicației vei introduce codul de utilizator și codul de
acces/parolă.Daca nu deții card vei introduce suplimentar și codul de client. Toate elementele de autentificare le
recepționezi din sucursala ta OTPBank.
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Al doilea pas
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În al doilea pas va fi necesar să introduci codul generat de token. Introduci PIN-ul pe tastatura dispozitivului token
, apeși butonul OK și după afișarea cuvântului „Select” apeși tasta 1. Pe site selectezi opțiunea de logare prin
token și introduci codul generat de acesta (6 cifre). Apeși butonul Conectare pentru a finaliza procedura de
autentificare în OTPDirekt.

5. Cum autorizezi plățile efectuate prin OTPDirekt ?

Atunci când efectuezi plăți prin OTPDirekt Internet Banking si/sau SmartBank va fi necesar să le autorizezi
utilizand codul de securitate generat prin token. Vei autoriza toate operațiunile de plată, excepție făcând
transferurile între conturile proprii și schimburile valutare.
a) Apasă butonul OK pe tastura token-ului și introdu PIN-ul. Apasă din nou butonul OK.
b) Dupa ce apare mesajul „Select” apasă tasta 3 „Sign”.
c) Atunci când pe ecranul token-ului apare mesajul 1---------- introdu cifrele evidențiate în ecranul aplicatiei
(caractere din IBAN-ul beneficiarului) și apasă OK.
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Un exemplu de autorizare al plății este descris mai jos:

I LO

d) Când pe ecranul token-ului apare mesajul 2------------- introdu suma plății așa cum
este afișată în ecranul de autorizare din OTPDirekt Internet Banking și apasă tasta OK.
Apasă lung tasta OK atunci cand mesajul 3--------- apare pe ecranul token-ului
FĂRĂ A INTRODUCE CIFRE.
e) Pentru a autoriza plata introdu în ecranul plății codul afișat de token din 6 cifre.

6. Cum poti debloca token-ul?

Dispozitivul token se blochează atunci cand introduci de 3 ori consecutiv PIN-ul incorect pe tastatura dispozitivului.
Pentru deblocare poți suna în call center, de luni până vineri, între 08.30 - 21:00: 0800 88 22 88 (apelabil gratuit
numai din rețeaua fixă Telekom Romania S.A) sau 0213085710 (apelabil internațional,tarif normal).
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