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Bine aţi venit! 

First Bank vă mulţumeşte pentru alegerea serviciului winbank pentru efectuarea cu uşurinţă şi în 

condiţii de securitate a tranzacţiilor bancare zilnice.  

 

Cea mai bună alegere! 

Serviciul winbank a fost dezvoltat de către echipa noastră de experţi pentru a servi nevoilor 

dumneavoastră bancare şi luând în considerare propunerile şi sugestiile dumneavoastră. Vom rămâne 

permanent dedicaţi misiunii noastre de a oferi clienţilor cele mai bune şi inovative servicii.  

 

winbank întotdeauna alături de dumneavoastră! 

În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare sau suport cu privire la modalitatea de accesare 

a aplicaţiei winbank, puteţi să ne contactaţi 24 ore pe zi la numerele de telefon 0800 801 802 sau +40 

21 303 69 69 (număr ce poate fi apelat din orice reţea naţională sau internaţională) sau pe e-mail la 

adresa support@winbank.ro.  

Unul dintre reprezentanţii noştri va fi întotdeauna la dispoziţia dumneavoastră, pregătit să vă ofere 

suport de specialitate cu privire la serviciile oferite.  

De asemenea, ne puteţi contacta la oricare din unitatile teritoriale ale First Bank. 
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Accesarea serviciului winbank  

Primul pas în vederea conectării dumneavoastră 
 
În măsura în care sunteţi deja conectat la Internet, vizitaţi pagina web a First Bank la adresa 
http://www.firstbank.ro/ şi apăsaţi butonul Acces winbank pentru a vizualiza pagina de accesare a 
serviciului winbank. 
 

 
Pagina de accesare a serviciului winbank se va deschide într-o nouă fereastră. 
 

 
 
 
Al doilea pas în vederea conectării dumneavoastră... 

 
În vederea identificării dumneavoastră ca utilizator al aplicaţiei winbank, va trebui să introduceţi datele 
dumneavoastră de identificare, Numele de utilizator (Codul de acces) şi Parola (Codul PIN), în 
câmpurile corespunzătoare şi să apăsaţi butonul Conectare.  
 

2

3

1 

1 

3 

4 

5 

6 

6

1

1

1

1

1

1

a

a 

7 

http://www.firstbank.ro/


 

 4 

Datele dumneavoastră de identificare pot fi găsite în documentaţia contractuală ce v-a fost înmânată 
de către Ofiţerul de cont din unitatea teritorială în momentul activării dumneavoastră ca utilizator al 
acestui serviciu. 
 
 
Descriere pagină: 
 

1. Puteţi afla Termenii de utilizare şi Specificaţiile tehnice. 
2. Secţiunea de Ştiri unde vă ţinem la curent cu cele mai proaspete noutaţi. 
3. Vă punem la dispoziţie un Demo al aplicaţiei winbank, Ratele de schimb practicate de 

First Bank şi Link-uri utile unde puteţi găsi manualele de utilizare ale aplicaţiei şi reţeaua 
de sucursale/ bancomate. 

4. Selectaţi varianta de limbă în care doriţi să accesaţi aplicaţia winbank (Română/ Engleză) 
prin selectarea iniţialelor corespunzătoare. Indiferent de opţiunea de limbă aleasă, în 
situaţia în care după conectare doriţi să o modificaţi, puteţi realiza acest lucru accesând 
meniul Servicii client >> Preferinţe. 

5. Găsiţi informaţii şi sugestiile noastre legate de Securitate. 
6. Accesaţi Canalele de socializare unde puteţi intra în dialog cu noi. 
7. Informaţii cu privire la Datele de contact First Bank 

 
Al treilea pas în vederea conectării dumneavoastră... 
 
La prima conectare la serviciul winbank aveţi obligaţia să schimbaţi atât Numele de utilizator (Codul 
de acces) cât şi Parola (Codul PIN). În situaţia în care utilizaţi un dispozitiv Token, va trebui să 
modificaţi şi Token PIN-ul initial (1234) cu unul nou stabilit de dumneavoastră conform instrucţiunilor 
afişate în ecran. 
În acest sens, în funcţie de metoda de securitate aleasă, se va proceda după cum urmează: 
 

Metoda de securitate Ecranele afişate 

SMS extraPIN Veţi fi direcţionaţi către paginile de modificare ale 
acestora (ecran 1 şi ecran 2 de mai jos). După 
modificarea acestora cu succes, veţi fi 
direcţionaţi în ecranul de întâmpinare al 
aplicaţiei. 

Dispozitiv Token (obligatoriu la conectare) Veţi fi direcţionaţi către pagina de introducere a 
codului extraPIN şi apoi către cea de modificare 
a Token PIN-ului (ecran 3 şi ecran 4 de mai jos). 
După modificarea acestuia, veţi fi direcţionaţi 
către ecranele de modificare a Numelui de 
utilizator (Codului de acces) şi a Parolei 
(Codului PIN) 

Dispozitiv Token (neutilizat la conectare) Similar opţiunii de securitate SMS extraPIN. 
Modificarea Token PIN-ului va fi solicitată la 
accesarea unuia din meniurile protejate prin Cod 
extraPIN.* 

SMS extraPIN&Dispozitiv Token Similar opţiunii de securitate SMS extraPIN 

Fără SMS extraPIN sau dispozitiv Token Similar opţiunii de securitate SMS extraPIN 
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* Meniurile protejate prin cod extraPIN sunt: 
 Transferuri către terţi (în First Bank) 
 Administrarea cardurilor de credit business  
 Cumparare rovinieta/Plateste taxa pod Fetesti 
 Plăţi furnizori 
 Plăţi interbancare în RON 
 Plăţi interbabcare în valută 
 Plăţi multiple  
 Formular de contact 
 Administrarea beneficiarilor predefiniţi 
 Administrarea şabloanelor de plată 
 Administrarea cererilor 
 Aprobare/ respingere tranzacţii în aşteptare 
 Solicitare sau introducere cod extraPIN 
 Declarare sau modificare număr de telefon mobil pentru primire cod extraPIN 

 
 
Ecran 1 
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Ecran 2 

 
 
 
 
Ecran 3 

 
 
  

Cod generat automat de 
aplicaţie şi introdus în 
dispozitivul Token pentru 
obţinerea codului care 
împreună cu Token PIN-ul 

formează Codul extraPIN  
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Ecran 4 

 
 
 
Dispozitivul Token este un dispozitiv electronic ce conţine un algoritm de criptare şi o cheie cifrată. 
Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a dispozitivului Token, trebuie evitat contactul acestuia 
cu substanţe chimice, apă sau alte lichide, expunerea acestuia la temperaturi foarte înalte/ scăzute sau 
supunerea la şocuri puternice. De asemenea nu încercaţi să reparaţi dispozitivul în cazul deteriorării 
acestuia sau să-l demontaţi. În cazul în care afişajul devine neclar, bateriile trebuie schimbate. 
Întotdeauna se vor schimba ambele baterii. Bateriile trebuie să fie de tip CR2016, de 3V litiu şi se vor 
schimba pe rând, după cum urmează: 

1. Desfaceţi capacul dispozitivului cu o şurubelniţă şi îndepărtaţi-l cu grijă. 
2. Scoateţi cu grijă bateria plasând şurubelniţa în fanta de lângă baterie. 
3. Introduceţi o nouă baterie, asigurându-vă că semnul „+” este deasupra. 
4. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru înlocuirea celei de a doua baterii.  

 
 

 
 
Pornirea/ Oprirea dispozitivului Token se face prin apăsarea butonului Password. Codul generat de 
dispozitivul Token după introducerea în acesta a codului afişat de aplicaţia winbank va fi compus din 
8 cifre. 
În cazul în care aţi făcut o greşeală la introducerea codului generat de aplicaţie, pentru ştergerea 
acestuia utilizaţi butonul CLR. Acest buton va şterge câte o cifră pe rând, pentru ştergerea integrală a 
câmpului trebuind să ţineţi apăsat butonul cel puţin o secundă. 
  

Codul generat de 

dispozitivul Token 

Buton Pornire/ Oprire  

Buton ştergere 
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Ecranul de întâmpinare winbank   

 
Ecranul de întâmpinare va conţine numele dumneavoastră sau numele companiei pe care o 
reprezentaţi, ultima dată când aţi accesat serviciul winbank şi unul sau mai multe mesaje ce vă sunt 
adresate de bancă. În situaţia în care sunteţi şi utilizator al uneia sau mai multor companii şi aţi optat 
pentru conectarea la serviciul winbank al acestora cu codurile de securitate utilizate pentru accesarea 
aplicaţiei ca şi persoană fizică, în partea dreaptă sus veţi avea posibilitatea de a vă comuta de pe un 
utilizator pe altul selectând numele clientului pe care îl reprezentaţi şi apăsând butonul Schimbă 
utilizatorul. 

 
 

Descriere pagină: 
 
Mesajele pot fi: 
- personalizate, fiind adresate numai dumneavoastră sau  
- generale, fiind adresate tuturor clienţilor winbank. 
Mesajele existente pe ecran pot fi înlocuite cu altele noi, funcţie de necesitatea băncii de a vă transmite 
noi comunicări/ înştiinţări. De aceea vă sfătuim să urmăriţi în permanenţă mesajele înscrise în acest 
ecran. 
 
Tot de aici sunteţi în măsură să navigaţi prin meniul winbank. 
Acesta este dispus în partea stângă a ecranului şi va rămâne disponibil pentru dumneavoastră, 
indiferent de ecranul în care vă veţi afla. 
 
Prin intermediul Meniurilor suplimentare, puteţi accesa butonul Ajutor de unde puteţi obţine acces 
pe Manualul utilizatorului, butonul Pagina principală, butonul Harta site-ului şi butonul de Ieşire din 
Aplicaţie.   
 
Dacă timp de 10 minute nu efectuaţi nici o interogare sau operaţiune, aplicaţia winbank vă va 
deconecta pentru propria dumneavoastră siguranţă. Pentru a putea interoga sau ordona operaţiuni, 
trebuie să vă conectaţi din nou, din ecranul de conectare.   
 
  

Meniurile winbank  

Mesaje trimise de 

Bancă 

Meniuri 

suplimentare 
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Portofoliul meu 
 
Selectând din meniul Portofoliul meu, opţiunea Portofoliul de produse, veţi putea vedea toate 
produsele dumneavoastră disponibile in winbank dintr-o privire. Informaţii suplimentare în legătură cu 
produsele afişate pot fi obţinute prin accesarea link-urilor din ecran.  
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In cazul conturilor, aceleasi informatii pot fi vizualizate si prin apăsarea butonului Detaliile contului de 
la nivelul meniului Conturi. 

 

 
Ex.: Detalii cont  
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Administrarea conturilor 
 
Prin selectarea meniului Administrarea conturilor, puteţi vedea toate opţiunile disponibile legate de 
conturile dumneavoastra. 
  
  

 
SFAT: Accesarea fiecărei opţiuni poate fi făcută prin “click” fie pe una dintre opţiunile aflate în lista din 
stânga, fie direct pe explicaţia din ecran. 
Denumirea fiecărei opţiuni este în fapt un link către ecranul care vă va permite obţinerea informaţiilor 
dorite. 
 
Conturi – vă pune la dispoziţie: 
- lista conturilor deschise la First Bank şi care se pot vizualiza prin serviciul winbank 
- denumirea atribuită de dumneavoastră fiecărui cont pentru administrarea rapidă a acestora 
- tipul şi moneda contului 
- soldul disponibil (compus din disponibilul propriu şi limita descoperitului de cont acordat de către 

Bancă; pentru contul de economii, acesta nu include suma minimă blocată) şi 
- soldul contabil (valoarea disponibilului propriu). 
 
După selectarea unui cont şi apăsarea butonului Analiza soldului – puteţi obţine informaţii referitoare 
la: 
- soldul contabil  
- sumă disponibilă la data valutei (sume creditate în contul dumneavoastră cu o dată viitoare) 
- sume în angajare (sume debitate din contul dumneavoastră cu o dată viitoare)/ Suma blocată 

(suma minimă care nu poate fi retrasă/ utilizată – valabil pentru contul de economii) 
- limita descoperitului de cont (în cazul în care banca v-a acordat un descoperit de cont) şi 
- soldul disponibil. 
 
După selectarea unui cont şi apăsarea butonului Detaliile contului – puteţi obţine informaţii referitoare 
la: 

- Sucursala la care acesta a fost deschis 

- Status-ul acestuia 

- Data deschiderii 
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- Data închiderii 

- Beneficiarii: titularul contului si în cazul persoanelor fizice, împuterniciţii desemnaţi 

- Soldul disponibil 

- Soldul contabil 

- Limita descoperitului de cont si 

- Data de expirare a descoperitului de cont. 
 

Tranzacţii efectuate pe conturi – vă pune la dispoziţie lista cu tranzacţiile efectuate pe contul selectat. 
Ca şi criterii de căutare puteţi utiliza perioada în care a fost efectuată tranzacţia sau Referinţa acesteia. 
Prin serviciul winbank nu se pot vizualiza conturile închise sau cele al căror cod IBAN a fost modificat, 
indiferent de motiv. 
 

 

 
  
  



 

 13 

Pentru fiecare tranzacţie, puteţi: 
- vedea detaliile acesteia, prin apăsarea butonului Detalii 
- exporta informaţiile afişate, utilizând butonul Descărcaţi CSV (fişierul exportat va fi în format CSV 

putând fi deschis cu MS Excel) sau Descărcaţi HTML 
- imprima informaţiile afişate prin apăsarea butonului Imprimare. 
 
Trimiterea Istoricului tranzacţiilor contului prin e-mail - vă permite solicitarea trimiterii prin e-mail, 
la adresa de e-mail menţionată, a Istoricului tranzacţiilor aferente contului selectat de dumneavoastră. 
 
Transmiterea Istoricului tranzacţiilor prin e-mail se realizează în condiţii de securitate. În acest sens, în 
câmpurile corespunzătoare din ecran va fi introdusă parola stabilită de dumneavoastră pentru 
deschiderea fişierului de tranzacţii ce va fi primit.  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reţineţi parola pentru a 
putea citi e-mailul conţinând 
Istoricul tranzacţiilor 
contului 
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Extras de cont - vă permite vizualizarea online a extrasului de cont pe care îl puteţi primi în unitatea 
dumneavoastră teritorială sau accesarea listei de tranzacţii în format .pdf, .xls sau .xml.. Extrasele de 
cont afişate vor fi cele generate după data de 22.10.2012. Aveţi posibilitatea de a salva sau tipări 
extrasele de cont astfel generate. 
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Administrarea depozitelor la termen 
Prin selectarea meniului Administrarea depozitelor la termen, puteţi constitui depozite la termen cu 
dobânzi avantajoase şi puteţi lichida depozitele constituite online. 
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Constituire depozit – Acest meniu vă permite să alegeţi şi deschideţi un depozit la termen în timp 

real, din conturile proprii. Lista depozitelor ce pot fi constituite online dar şi caracteristicile lor este 

disponibilă în primul pas al meniul “Constituire depozit” prin accesarea hyperlink-ului “aici”. 
Pentru a putea constitui un depozit la termen trebuie să selectaţi/ completaţi informaţiile obligatorii din 
campurile marcate cu steluţă roşie iar după afişarea produselor ce se înscriu în parametrii indicaţi de 
dumneavoastră trebuie să alegeţi produsul dorit din tabel prin apăsarea hyperlink-ului „Constituire 
depozit”. 
Atentie! Nu se pot constitui depozite selectand conturile pe care exista o imputernicire. 
 

 
 
  

Apasaţi aici 
pentru a 
selecta 

depozitul 
dorit 

Apasaţi aici 
pentru a 
vedea 

caracteristicile 
produselor 
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În pasul al doilea trebuie să selectaţi contul din care vreţi să constituiţi depozitul la termen şi să citiţi şi 
să acceptaţi documentele contractuale. De asemenea, în acest pas puteţi opta pentru prelungirea 
automată a depozitului şi capitalizarea depozitului.  
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În pasul al treilea veţi putea vizualiza simularea depozitului ce are caracter informativ şi veţi recapitula 
detaliile depozitului înainte de a îl confirma iar în ultimul pas veţi primi confirmarea deschiderii 
depozitului şi veţi putea salva contractul împreună cu informaţiile despre depozitul dumneavoastră în 
format PDF. 
 

 
 
  

Fişierul PDF conţine 
contractul şi informaţiile 

despre depozitul 
constituit 
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Închidere depozit la termen – Din acest meniu puteţi închide un depozit la termen pe care l-aţi 
deschis online, pentru a dispune de fonduri în contul dumneavoastră curent. Trebuie doar să selectaţi 
din listă produsul pe care doriţi să îl închideţi şi să confirmaţi cererea. În cazul în care depozitul este 
închis înainte de scadenţă, Banca va calcula şi plăti dobânda folosind rata dobânzii de cont 
curent. 
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Administrarea cardurilor de credit business 
 
Prin selectarea meniului Administrarea cardurilor de credit business, puteţi vedea toate opţiunile 
disponibile legate de cardurile dumneavoastră de credit. 
 
 

 
 
SFAT: Accesarea fiecărei opţiuni poate fi făcută prin “click” fie pe una dintre opţiunile aflate în lista din 
stânga, fie direct pe explicaţia din ecran. 
Denumirea fiecărei opţiuni este în fapt un link către ecranul care vă va permite obţinerea informaţiilor 
dorite. 
 
Meniul Carduri de credit business – vă pune la dispoziţie: 
- o listă a cardurilor de credit business deţinute la First Bank (carduri principale sau suplimentare)  
- tranzacţii 
- extrase lunare carduri de credit 
- trimiterea extraselor lunare prin e-mail. 
 
 
Tranzacţii – vă oferă posibilitatea de a vizualiza tranzacţiile: 
- autorizate (efectuate) dar nedecontate încă   
- curente (neincluse în extras) 
- anterioare, 
cu opţiunea de a le descărca în format csv, html sau a le tipări. 
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Extrase lunare carduri de credit business – vă permite vizualizarea online în format pdf a extraselor 
de card de credit business emise. Aveţi posibilitatea de a salva sau tipări extrasele de card de credit 
astfel generate. De asemenea, în măsura în care doriţi descărcarea tranzacţiilor incluse în extras în 
format csv, accesaţi link-ul aferent datei extrasului de card de credit şi apăsaţi butonul Descărcaţi csv. 
 
Atentie! Se va emite extras doar pentru cardurile principale! 
 
Trimiterea extraselor lunare prin e-mail – vă permite solicitarea transmiterii prin e-mail la adresa 
menţionată a extrasului de card de credit business. La momentul efectuării acestei setări, extrasul de 
credit nu va mai fi trimis în formă fizică prin poştă. Modificarea adresei de email la care se transmite 
extrasul de card de credit poate fi efectuată tot prin intermediul acestui meniu prin iniţierea unei noi 
solicitări sau printr-o cerere scrisă la sediul unităţilor teritoriale ale băncii. 
Întreruperea transmiterii electronice şi revenirea la transmiterea în formă fizică a extrasului se va realiza 
printr-o solicitare la sediul unităţilor teritoriale ale băncii.   
 
Atentie! Se vor putea trimite doar extrasele pentru cardurile principale! 
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Transferuri/ Plăţi 
 
Prin selectarea opţiunii Transferuri/ Plăţi, puteţi efectua următoarele tipuri de tranzacţii:  

I. Transferuri între conturi proprii în aceeaşi valută sau în valute diferite 
II. Transferuri către terti (în First Bank) între conturi în aceeaşi valută sau în valute diferite 

III. Cumpără rovinietă/ Plăteşte taxă pod Feteşti  
IV. Plăţi furnizori 
V. Plăţi interbancare în RON 
VI. Plăţi interbancare în valută 
VII. Plăţi prin fişier  
VIII. Istoricul Transferurilor/ Plăţilor 

 

 
 

I. Transferuri între conturi proprii în aceeaşi valută sau în valute diferite 

 
Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi efectua transferuri între conturile proprii ale dumneavoastră în aceeaşi 
valută (ex. RON-RON) sau în valute diferite (ex. EUR-USD). Valutele permise pentru acest tip de 
transfer sunt: RON, EUR, USD, GBP, CHF sau HUF.  
 
Transferul poate fi ordonat de dumneavoastră a se executa imediat, la o dată viitoare (programate) sau 
puteţi defini acest transfer să se execute repetativ. 
 
Conturile între care doriţi să efectuaţi transferul se selectează prin click pe check-box-ul corespunzător 
(Din/ Către). 
 
Veţi introduce apoi suma pe care doriţi să o transferaţi şi detaliile tranzacţiei.  
 
Important!  

În cazul în care doriţi sa efectuaţi un transfer între conturi având valute diferite, suma de transferat 
va fi menţionată fie în valuta contului care se debitează, fie în valuta contului care se creditează. 
Rata de schimb valutar la care se va efectua transferul precum şi Suma ce va fi debitată, Suma ce 
va fi creditată vor fi afişate în pasul 2 al transferului. Rata de schimb la care se va efectua tranzacţia 
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va fi cea valabilă la momentul executării tranzacţiei atât în cazul tranzacţiilor cu executare imediată 
cât şi a celor cu executare în viitor (programate/ repetitive). Tranzacţiile vor fi efectuate cu 
respectarea prevederilor Orei-limită şi termenului maxim de executare a tranzacţiilor. 

 
Toate tranzacţiile programate sau repetitive ordonate prin intermediul aplicaţiei (indiferent de tipul 
acestora) se vor efectua la data aleasă în jurul orei 8:45 AM.  
 
Acest tip de transfer nu este inclus în cadrul limitelor zilnice pe client sau pe total tranzacţii, el fiind 
realizat fără nicio limită de sumă. 
 
După introducerea sumei, pentru a finaliza tranzacţia mai aveţi de completat câmpul referitor la data 
de executare a transferului.  
Pentru o executare viitoare mai rapidă, aveţi posibilitatea de a salva această tranzacţie sub forma unui 
şablon de plată, alocându-i o denumire ce vă va permite o identificare mai facilă.  

 

 
 

II. Transferuri către terti (în First Bank) între conturi în aceeaşi valută sau în valute diferite  

Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi plăti/ transfera fonduri dintr-un cont al dumneavoastră în contul unui 
alt client First Bank, ambele în aceeaşi valută sau în valute diferite. În cazul transferurilor între conturi 
în valute diferite, tranzacţia se va efectua la rata de schimb valabilă la momentul executării acesteia. 
Valutele permise pentru acest tip de transfer sunt: RON, EUR, USD, GBP, CHF sau HUF. 
 
Transferul poate fi ordonat de dumneavoastră a se executa imediat, la o dată viitoare sau puteţi defini 
acest transfer să se execute repetativ. 
 
Important!  
 

În cazul în care doriţi sa efectuaţi o plată între conturi având valute diferite, suma de transferat va fi 
menţionată fie în valuta contului care se debitează fie în valuta contului care se creditează. Rata de 
schimb valutar la care se va efectua plata precum şi Suma ce va fi debitată, Suma ce va fi creditată 
vor fi afişate în pasul 2 al plăţii. Rata de schimb la care se va efectua tranzacţia va fi cea valabilă la 
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momentul executării tranzacţiei atât în cazul tranzacţiilor cu executare imediată cât şi a celor cu 
executare în viitor (programate/ repetitive). Tranzacţiile vor fi efectuate cu respectarea prevederilor 
Orei-limită şi termenului maxim de executare a tranzacţiilor astfel încât plăţile care implică un schimb 
valutar (indiferent dacă sunt efectuate între conturi proprii sau către terţi) şi care sunt ordonate în 
intervalul 17:00 – 09:00 nu vor putea depăşi suma de 10,000 EUR sau echivalent. 
 

 
Selectaţi contul din care doriţi sa executaţi transferul, completaţi numele beneficiarului şi numărul de 
cont al acestuia.  
Atenţie! În cazul plăţilor de la rezident la nerezident în sumă mai mare de 50.000 EUR (sau echivalentul 
acestei sume în valuta tranzacţiei) este necesară completarea câmpului „Cod tranzacţie”. 
 
In accepţiunea reglementărilor în vigoare termenii de mai sus sunt definiţi astfel: 
 
Rezidenţi: 
1) persoane fizice - cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul în România atestat cu 

documente de identitate emise conform legii; 
2) persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în România, precum şi persoane fizice, cetăţeni 

români, cetăţeni străini şi apatrizi cu domiciliul în România, care sunt autorizate şi/sau înregistrate 
să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile 
prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri aparţinând persoanelor juridice străine sau altor entităţi 
străine, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România; 

4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate; 
  
Non-rezidenţi: 
1) persoane fizice - cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în străinătate atestat cu 

documente de identitate emise conform legii; 
2) persoane juridice şi orice alte entităţi cu sediul în străinătate, precum şi persoane fizice, cetăţeni 

străini, cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate şi/sau înregistrate 
să desfăşoare activităţi economice în străinătate, în mod independent, în condiţiile prevăzute de 
reglementările legale în vigoare; 

3) sucursale, agenţii, reprezentanţe, birouri şi orice alte entităţi ale persoanelor juridice române sau 
altor entităţi române, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate; 

4) ambasade, consulate şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, 
precum şi organizaţii internaţionale sau reprezentanţe ale unor astfel de organizaţii care 
funcţionează în România; 

 
Urmează să completaţi: 
- suma pe care o aveţi de transferat/ plătit 
- număr ordin de plată (din contabilitatea dumneavoastră) 
- detaliile tranzacţiei  
- codul tranzacţiei (atunci când este cazul) 
 
În cazul în care aveţi un beneficiar către care faceţi în mod repetat transferuri de acest tip puteti 
predefini acest beneficiar chiar din ecranul în care introduceţi tranzacţia utilizând opţiunea „Adaugă în 
lista beneficiarilor predefiniţi, sub alias:”. In acest fel beneficiarul va ramâne salvat în lista derulantă din 
dreptul câmpului „Număr cont” şi în momentul în care îl veţi alege din listă câmpurile „Număr cont” şi 
„Nume/ Denumire” vor fi completate automat.  
 
De asemenea, în cazul în care aveţi o tranzacţie de acest tip pe care o efectuaţi în mod repetat puteţi 
salva întreaga tranzacţie sub foma unui şablon de plată utilizând opţiunea „Salvează această plată în 
lista de Şabloane de plată sub denumirea”. În acest fel, în momentul în care veţi dori să efectuaţi o 
plată cu datele din şablon, veţi alege şablonul din lista derulantă din dreptul câmpului „Selectaţi un 
şablon din lista de Sabloane de plată:”. Toate câmpurile tranzacţiei se vor completa automat, 
dumneavoastră având posibilitatea de a modifica informaţia afişată în oricare din acestea.  
 
Pentru a finaliza tranzacţia mai aveţi de completat câmpul referitor la data de executare a transferului. 
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III. Cumpără rovinietă/Plăteşte taxă pod Feteşti 

 
Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi plăti rapid şi sigur rovineta pe teritoriul României şi puteţi achita taxa 
de pod Feteşti-Cernavodă. 
În cazul in care doriti achiziţionarea unei roviniete,  alegeţi câmpul „Cumpăr rovinietă”. 
 
În cazul in care doriti să achitaţi taxa de pod Feteşti-Cernavodă, alegeţi câmpul „Plăteşte taxa pod 
Feteşti”. 
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După completarea informaţiilor specifice şi a sumei de plată, selectaţi “Pasul următor”. 
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După completarea informaţiilor specifice şi a sumei de plată, selectaţi “Pasul următor”. 
Dacă este o plată pe care o executaţi în mod repetat, atunci puteţi predefini acest beneficiar prin 
intermediul opţiunii „Adaugă în lista beneficiarilor predefiniţi sub alias”. 
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IV. Plăţi furnizori  

Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi efectua plăti către furnizorii de utilităţi/ servicii usor, rapid şi sigur. La 
introducerea de noi furnizori, lista de companii va fi actualizată. 

 
 
În vederea efectuării unei plăţi către un furnizor de utilităţi/servicii, selectati din lista de furnizori afisată, 
furnizorul dorit. Informaţiile necesare a fi completate vor diferi pentru fiecare furnizor în parte. 
 
După completarea informaţiilor specifice şi a sumei de plată, selectaţi modalitatea de efectuare a plăţii. 
Transferul poate fi ordonat de dumneavoastră a se executa imediat, la o dată viitoare sau puteţi defini 
acest transfer să se execute repetativ. 
 
Dacă este o plată pe care o executaţi în mod repetat, atunci puteţi predefini acest abonat chiar din 
ecranul în care introduceţi tranzacţia sau prin intermediul opţiunii „Adauga in lista beneficiarilor 
predefiniti sub alias:”.  
Dupa ce abonatul a fost predefinit, puteţi selecta din lista derulantă din dreptul câmpului „Cod abonat”, 
denumirea atribuită acestuia (alias), codul de abonat fiind completat automat în câmpul corespunzător. 
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Listă abonaţi predefiniţi 
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V . Plăţi Interbancare în RON 

 

 
\ 

 
Cu ajutorul acestei opţiuni aveţi posibilitatea de a efectua plăţi: 
- în conturile partenerilor dumneavoastră de afaceri, deschise la alte bănci din România 
- către Bugetul de Stat.  
 
După selectarea contului ordonator din care se doreşte efectuarea plăţii (campul „din contul”), 
completaţi: 
- Contul beneficiarului (dacă IBAN-ul este valid se vor completa automat şi câmpurile „Cod SWIFT/ 

BIC bancă”, „Denumire bancă” si „Adresă bancă”)  
- Numele beneficiarului 
- Tipul clientului beneficiar (rezident/nerezident) 
- CUI/CNP-ul beneficiarului (obligatoriu doar pentru plăţile către Bugetul de Stat) 
- Numărul ordinului de plată (din contabilitatea proprie) 
- Numărul de evidenţă al plăţii (atunci când este cazul şi numai către plăţile către Bugetul de Stat) 
- Suma ordinului de plată 
- Detaliile tranzacţiei. 

 
Important!  
 

Pentru acest tip de plăţi aveţi posibilitatea de a selecta ca perceperea comisionului aferent plătii pe 
care doriţi să o ordonaţi să se facă dintr-un alt cont decât cel din care se doreşte executarea plăţii. 
Pentru acest lucru puteţi alege din lista derulantă contul pe care îl doriţi pentru perceperea 
comisionului. 

 
Tipul beneficiarului (Rezident sau Nerezident) va fi selectat de dumneavoastră (termenii Rezident, 
Nerezident sunt definiti în capitolul Transferuri către terţi (în First Bank)). 
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În cazul în care aveţi un beneficiar către care faceţi în mod repetat transferuri de acest tip puteti 
predefini acest beneficiar chiar din ecranul în care introduceţi tranzacţia utilizând opţiunea „Adaugă în 
lista beneficiarilor predefiniţi, sub alias:”. In acest fel beneficiarul va ramâne salvat în lista derulantă din 
dreptul câmpului „Număr cont” şi în momentul în care îl veţi alege din listă câmpurile aferente detaliilor 
beneficiarului vor fi completate automat.  
 
De asemenea, în cazul în care aveţi o tranzacţie de acest tip pe care o efectuaţi în mod repetat puteţi 
salva întreaga tranzacţie sub foma unui şablon de plată utilizând opţiunea „Salvează această plată în 
lista de Şabloane de plată sub denumirea”. În acest fel, în momentul în care veţi dori să efectuaţi o 
plată cu datele din şablon, veţi alege şablonul din lista derulantă din dreptul câmpului „Selectaţi un 
şablon din lista de Sabloane de plată:”. Toate câmpurile tranzacţiei se vor completa automat, 
dumneavoastră având posibilitatea de a modifica informaţia afişată în oricare din acestea.  
 
În continuare, trebuie ales modul de executare al ordinului de plată: 
- Imediat sau la o anumită dată 
- repetativ: în prima sau ultima zi lucrătoare din lună, sau într-o anumită zi din lună. 

 
Puteţi alege de asemenea, să efectuaţi plata în regim de urgenţă (transmiterea acesteia către 
beneficiar făcându-se prin sistemul de decontare al plăţilor de mare valoare şi urgenţe şi nu prin una 
din cele trei sesiuni de compensare – sistem SENT). Deoarece modul de decontare al acestui tip de 
tranzacţie este diferit, costurile implicate sunt şi acestea diferite faţă de cele ale unei plăţi de mică 
valoare transmisă normal, prin una din cele trei sesiuni de compensare.  
Înainte de a apăsa butonul Pasul următor, bifaţi caseta prin care luaţi la cunoştinţă de Ora limită şi 
termenul maxim de executare a unei plăţi în RON detaliate la link-ul aici. 
 
Ora limită si termenul maxim de executare a operatiunilor vor putea fi regăsite si pe pagina de web a 
Băncii la link-ul corespunzător. 
 

 
 

Căsuţa ce trebuie bifată pentru definirea 

unei plăţi urgente 
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VI. Plăţi Interbancare în valută 

 

 
Cu ajutorul acestei opţiuni aveţi posibilitatea să efectuaţi plăţi în valută către parteneri de afaceri cu 
conturi deschise la bănci din România sau din străinătate.  
Pentru efectuarea acestui tip de plată este obligatoriu să prezentaţi la bancă în termen de 10 zile 
documentele justificative pe care dumneavoastră le-aţi marcat în ecran la ordonarea plăţii şi formularul 
DPE (Dispoziţie de plată externă)/ Ordinul de Plată semnat de către dumneavoastră în original, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 
Datele din ecran vor fi completate după cum urmează: 
- Selectaţi contul din care doriţi efectuarea plăţii 
- Completaţi detaliile beneficiarului (număr cont, denumire beneficiar, adresă şi ţară beneficiar, cod 

SWIFT/ BIC bancă beneficiar – similar cu plătile interbancare în RON, în momentul în care 
introduceti un cod SWIFT/ BIC valid se vor completa automat câmpurile Denumire bancă şi/ sau 
Clearing House code pentru plăţtile către băncile din Statele Unite ale Americii, Adresa bancă şi 
Ţară bancă) 

- Alegeţi tipul plăţii (Spot/Urgent/Express) 
 
 

 

 
 
În cazul în care aveţi un beneficiar către care faceţi în mod repetat transferuri de acest tip puteti 
predefini acest beneficiar chiar din ecranul în care introduceţi tranzacţia utilizând opţiunea „Adaugă în 
lista beneficiarilor predefiniţi, sub alias:”. In acest fel beneficiarul va ramâne salvat în lista derulantă din 
dreptul câmpului „Număr cont” şi în momentul în care îl veţi alege din listă câmpurile aferente detaliilor 
beneficiarului vor fi completate automat.  
 
De asemenea, în cazul în care aveţi o tranzacţie de acest tip pe care o efectuaţi în mod repetat puteţi 
salva întreaga tranzacţie sub foma unui şablon de plată utilizând opţiunea „Salvează această plată în 
lista de Şabloane de plată sub denumirea”. În acest fel, în momentul în care veţi dori să efectuaţi o 
plată cu datele din şablon, veţi alege şablonul din lista derulantă din dreptul câmpului „Selectaţi un 
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şablon din lista de Sabloane de plată:”. Toate câmpurile tranzacţiei se vor completa automat, 
dumneavoastră având posibilitatea de a modifica informaţia afişată în oricare din acestea. 
 
o Completaţi Suma, Detaliile tranzacţiei, Codul de tranzacţie (în cazul în care un rezident ordonă o 

plată către un nerezident). Codul de tranzacţie poate fi căutat cu ajutorul butonului Căutare cod 
introducând fie codul, fie descrierea acestuia.  

o Bifaţi documentele justificative pe care le aveţi pentru plata iniţiată, documente pe care trebuie să 
le prezentaţi băncii în termen de 10 zile de la ordonarea plăţii. 

o Selectaţi tipul de comisioane: OUR (comisioanele sunt în sarcina plătitorului), SHA (comisioanele 
sunt împarţite între plătitor (plăteşte comisionul de plată la banca plătitoare) şi beneficiar (plăteşte 
celelalte comisioane aferente plăţii)) şi BEN (comisioanele aferente plăţii sunt în sarcina 
beneficiarului). 

o Selectaţi modul de executare al tranzacţiei:  
- imediat sau la o dată viitoare. 
- repetativ: în prima sau ultima zi lucrătoare din lună, sau într-o anumită zi din lună 

 
Important!  
 

Pentru acest tip de plăţi aveţi posibilitatea de a selecta ca perceperea comisionului aferent plătii pe 
care doriţi să o ordonaţi să se facă dintr-un alt cont decât cel din care se doreşte executarea plăţii. 
Pentru acest lucru puteţi alege din lista derulantă contul pe care îl doriţi pentru perceperea 
comisionului. 

 

 
 
Înainte de a apăsa butonul Pasul următor, bifaţi caseta prin care luaţi la cunoştinţă de Ora limită şi 
termenul maxim de executare a unei plăţi în valută detaliate la link-ul aici. 
 
Ora limită si termenul maxim de executare a operatiunilor vor putea fi regăsite şi pe pagina de web a 
Băncii la link-ul corespunzător. 
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VII.  Plăţi prin fişier 

 
a. Plăţi multiple  

Prin intermediul acestei opţiuni puteţi efectua plăţi către partenerii dumneavoastră de afaceri cu conturi 
la First Bank, la alte bănci din România sau străinătate prin trimiterea unui fişier la Bancă. 

Atentie!!! Aceasta optiune nu se utilizează pentru plata salariilor de către companiile care au 
încheiate convenţii de plată a salariilor cu banca. 

 

Formatul fişierului de plăţi poate fi: 

- .csv 

- .roi 

- .roa. 
 
Encoding-ul fişierului trebuie să fie UTF-8. 
 
Funcţie de tipul fişierului, tipurile de plăţi acceptate pot fi după cum urmează: 

Tip fişier Tip plată acceptată 

.csv - Transferuri către terţi (în First Bank) 

- Plăţi interbancare în RON  

- Plăţi interbancare în valută. 

.roi - Transferuri către terţi (în First Bank) în RON 

- Plăţi interbancare în RON 

.roa - Transferuri către terţi (în First Bank) în valută 

- Plăţi interbancare în valută. 

 
Tranzacţiile vor fi executate cu respectarea orei limită şi a termenului maxim de efectuare a 
operaţiunilor corespunzător fiecărui tip de tranzacţie. Ora limită de executare a tranzacţiilor cu aceeaşi 
dată de valută va putea fi regăsită pe pagina de web a Băncii la link-ul corespunzător.  
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Tranzacţiile vor fi preluate spre procesare după autorizarea acestora de către utilizatorii desemnaţi 
conform limitelor şi restricţiilor stabilite pentru aceştia pe tip de tranzacţie (Transferuri către terţi (în First 
Bank), Plăţi interbancare în RON, Plăţi interbancare în valută). Suplimentar, veţi putea stabili limite de 
sumă şi scenarii de aprobare şi pentru fişiere. 
 
În ecranul afişat, puteţi vizualiza toate fişierele încărcate în ultima lună indiferent de statusul fişierului. 
Pentru a vizualiza fişierele importate la o anumită dată sau într-un alt interval de timp, modificaţi datele 
afişate la câmpul Data (De la/ Până la) şi apăsaţi butonul Căutare. 
 

 
 
Statusurile în care un fişier se poate afla sunt după cum urmează: 

Status Descriere 

Finalizat - status afisat pentru fişierele în care toate plăţile au Status 
transmitere = Transmisă cu succes 

Eşuat - status afisat pentru fişierele în care toate plăţile au Status 
transmitere = Eşuată 

Parţial finalizat - status afisat pentru fişierele în care cel puţin o plată are Status 
transmitere = Eşuată 

În aşteptare - status afisat pentru fişierele în care toate plăţile au Status 
transmitere = În proces de validare 

În curs de aprobare - status afisat pentru fişierul necesită aprobare; Status transmitere = 
Creată 

După crearea fişierului conform documentului Specificaţii fişier - Plăţi multiple (disponibil atât în 
cadrul aplicaţiei la SERVICII CLIENT – Informaţii utile), pentru încărcarea acestuia în vederea 
procesării va trebui să apăsaţi butonul Încărcare fişier nou. 

În ecranul afişat, completaţi numărul total de plăţi, suma totală a tranzacţiilor din fişier, bifaţi că aţi luat 
la cunoştinţă ora limită şi termenul maxim de executare a unei plăţi interbancare în RON sau în valută, 
selectaţi fişierul pe care doriţi să-l încărcaţi şi apăsaţi butonul Încărcare fişier. 
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În ecranul afişat aveţi posibilitatea de a debifa tranzacţiile care nu doriţi să fie procesate, urmând apoi 
a Confirma fişierul cu plăţile rămase. Numai după apăsarea butonului Confirmare, fişierul va fi încărcat. 
La acest moment statusul transmiterii fiecărei plăţi este Creată. Plăţile debifate vor avea la Status 
transmitere – Exclusă din fişier. În cazul în care doriţi anularea fişierului, apăsaţi butonul Anulare.   
 
După încărcarea fişierului, Statusul transmiterii aferent fiecărei plăţi va fi În proces de validare. 
Pentru a vedea detalii cu privire la statusul fişierului, istoricul aprobărilor, detalii ale plăţilor incluse în 
fişier, accesaţi meniul Plăţi multiple, selectaţi fişierul dorit şi apăsaţi butonul Detalii fişier. Aceleaşi 
informaţii pot fi vizualizate şi accesând meniul Istoricul plăţilor/ transferurilor, selectând fişierul şi 
apăsând butonul Detalii. 
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Statusurile unei plăţi pot fi următoarele:  

Status Descriere 

În procesare - status afişat pentru plăţile transmise cu succes către aplicaţiile 
conexe în vederea procesării 

Anulată 
 

- status afişat pentru plăţile care au fost respinse de unul din utilizatorii 
cu drept de aprobare 

Eşuată - status afişat în cazul în care plata a fost respinsă de aplicaţiile 
conexe. 

Finalizată - status afişat în cazul executării cu succes a plăţii. 

În curs de aprobare - status afişat după validarea plăţii în cazul în care tipul respectiv de 
plată necesită aprobare din partea altor utilizatori 

 
Pentru vizualizarea detaliilor unei plăţi, inclusiv a motivului pentru care aceasta a eşuat, puteţi accesa 
fie meniul Istoricul plăţilor/ transferurilor, selecta plata şi apoi apăsa butonul Detalii sau accesa 
fişierul dorit din meniul Plăţi multiple şi accesa link-ul Mai multe informaţii aferent plăţii în cauză. 
 

VIII.storicul Plăţilor/ Transferurilor 

 
Prin intermediul acestei opţiuni aveţi posibilitatea de a vizualiza si administra toate operaţiunile 
efectuate de dumneavoastră prin opţiunea Transferuri/ Plăţi (inclusiv cele efectuate prin intermediul 
meniului Plăţi multiple). 

 
Ecranul vă pune la dispoziţie o serie de criterii de căutare a tranzacţiilor/ fişierelor efectuate dupa cum 
urmează: 
- tipul plăţii 
- status-ul plăţii/ fişierului 
- modul de executare (Toate sau Repetitive/ Programate) 
- data sau intervalul calendaristic în care tranzacţiile au fost ordonate 
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- data sau intervalul calendaristic în care tranzacţiile au fost executate. 
 
Statusul plăţii este Activă în cazul în care plăţile sunt ordonate de dumneavoastră a se executa 
repetativ. 
 

 

 
 
Tot din acest ecran, veţi fi în măsură să: 
- vizualizaţi detaliile unei plăţi/ fişier prin selectarea acesteia/ acestuia şi apăsarea butonului Detalii. 
- crea o plată cu aceleaşi informaţii cu a unei plăţi existente prin selectarea acesteia şi apăsarea 

butonului Nouă de acelaşi tip. Oricare dintre informaţiile selectate sau câmpurile completate pot 
fi modificate. 

- Întrerupe temporar o plată programată sau repetitivă. Pentru a se executa, o plată întreruptă 
temporar va trebui reactivată cel târziu în ziua anterioară datei de executare.  

- Reactiva o plată întreruptă temporar cu ajutorul butonului Reactivare.  
- Şterge definitiv o plată programată, repetitivă sau În curs de aprobare prin selectarea plăţii si 

apăsarea butonului Ştergere definitivă. 
- Vizualizaţi statusul plăţilor programate/ repetitive prin apăsarea butonului Istoricul ordinului de 

plată.   
- Descărca un fişier în format csv cu tranzacţiile afişate în ecran sau 
- Imprima tranzacţiile afişate prin apăsarea butonului Imprimare. 
 
La selectarea unui fişier şi apăsarea butonului Detalii, veţi putea vizualiza tranzacţiile incluse în fişier 
şi statusul acestora, similar informaţiilor afişate în meniul Plăţi prin fişier >> Plăţi multiple. 
Utilizatorii cu rol de Administrator vor putea vizualiza pe lângă propriile tranzacţii şi tranzacţiile efectuate 
de ceilalţi utilizatori. 

 

Servicii Client 

 
Această opţiune a fost creată special pentru dumneavoastră, cu scopul de a vă pune la dispoziţie 
servicii de personalizare şi administrare rapidă a aplicaţiei winbank. 
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a. Informaţii utile – aveţi posibilitatea să vă informaţi asupra Termenilor de utilizare a aplicaţiei 
winbank, asupra securităţii oferite de aceasta la transmiterea instrucţiunilor, informaţii absolut 
necesare pentru buna desfăşurare a acţiunilor iniţiate de către dumneavoastră în aplicaţia 
winbank. 
Pentru a vă facilita accesul la Specificaţiile fişierului Plăţi multiple şi la Codurile ISO ale ţărilor 
necesare efectuării plăţilor prin fişier, am adăugat aici link-uri către aceste documente. 

  

b. Formular de contact – această opţiune a fost creată pentru dumneavoastră, pentru a facilita  
comunicarea cu banca.  
Dacă întâmpinaţi probleme legate de tranzacţii, probleme tehnice, doriţi să transmisteţi documente 
justificative aferente platilor efectuate, dacă este cazul sau doriţi să ne transmiteţi comentariile şi 
sugestiile dumneavoastră, puteţi folosi această opţiune cu succes. 
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Soluţionarea problemei ridicate va fi făcută cu prioritate de către persoanele autorizate să rezolve 
aceste solicitări, respectând totuşi ordinea intrărilor acestora în lista de solicitări. Răspunsul la 
solicitare vă va fi trimis, în funcţie de alegerea dumneavoastră a modului de comunicare. Poate fi 
ales un singur mod de primire a răspunsului. 
După alegerea tipului problemei din câmpul „Subiect” veţi introduce o scurtă descriere a  a solicitării 
dumneavoastră. 
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c. Date de contact  – prin intermediul acestei opţiuni comunicaţi Băncii, în cel mai scurt timp, 
schimbarea adresei de e-mail, a numărului de telefon fix sau mobil utilizate exclusiv in ceea ce 
priveste serviciul winbank.  
De asemenea, în câmpul alte instructiuni/comentarii, puteţi comunica Băncii orice informaţie utilă, 
legată de schimbarea datelor de contact. 
 

 
 

  

În câmpul număr de telefon nu 
vor fi introduse caractere speciale, 
pentru delimitarea a două numere 
folosindu-se spaţiul 
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d. Preferinţe - această opţiune vă permite alegerea limbii de afişare a aplicaţiei winbank conform 
preferinţelor dumneavoastră precum şi a separatorului de coloane pentru fişierele în format csv. 
Puteţi alege ca aceste modificări să fie aplicabile doar sesiunii curente sau să fie valabile şi în cazul 
conectărilor viitoare.  

 

 
 

e. Predefinirea beneficiarilor – în scopul creării tranzacţiilor cu mai multă uşurinţă şi rapiditate, vă 
punem la dispoziţie opţiunea prin care puteţi efectua predefinirea beneficiarilor plăţilor/ 
transferurilor dumneavoastră. 
 

Această opţiune vă este de folos pentru a stabili nume uşor de reţinut atât pentru conturile/ cardurile 
de credit pe care le deţineţi la First Bank cât şi pentru conturile/ cardurile de credit ale beneficiarilor 
deschise la First Bank sau la alte bănci din România sau din străinătate, în cazul în care aveţi de 
efectuat plăţi către un partener cu care întreţineţi relaţii economice de lungă durată. De asemenea, în 
cazul plăţilor către furnizori de utilităţi/servicii, aveţi posibilitatea de a predefini codurile de abonat pentru 
care doriţi efectuarea de plăţi.  
 
Beneficiarii predefiniţi pot fi:  
- Beneficiari Predefinţi Personali (alias personal) sau  
- Beneficiari Predefiniţi Publici (Administratori). 
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În momentul selectării uneia dintre cele două opţiuni, sunteţi direcţionaţi în ecranul de administrare a 
listei beneficiarilor predefiniţi. Astfel, aveţi posibilitatea de a adăuga în listă un beneficiar personal sau 
public nou, de a modifica detaliile unei înregistrări, de a şterge din listă un beneficiar deja introdus, sau 
de a vizualiza detaliile unui beneficiar deja predefinit. 
 
Beneficiarii Predefiniţi Personali sunt vizibili şi pot fi modificaţi sau şterşi doar de către utilizatorii 
care i-au creat. 
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Beneficiarii Predefiniţi Publici pot fi modificaţi sau şterşi doar de către utilizatorii companiilor cu rol 
de Administrator care au astfel posibilitatea de a crea beneficiari predefiniti publici vizibili 
tuturor/anumitor utilizatorilor(i). 
 

 
 

La crearea unui nou beneficiar, se vor introduce următoarele detalii: 
- numele scurt (alias) al beneficiarului sau după cum doriţi numele întreg al companiei, în câmpul 

beneficiar predefinit;  
- Se alege tipul Beneficiarului predefinit: 

- Conturi – conturile dumneavoastră la First Bank. Aveţi posibilitatea de a alege dintr-o listă 
derulantă numărul de cont căruia doriţi să-i atribuiţi numele scurt. 

- Card de credit – numărul Cardului/ Cardurilor dumneavoastră de credit. Veţi selecta din listă 
cardul de credit deţinut căruia doriţi să-i atribuiţi numele scurt. 

- Plăţi furnizori Electrica Furnizare – codul ATM Electrica Furnizare al dumneavoastră sau al 
unei alte persoane pentru care doriţi efectuarea plăţii aferente facturii Electrica Furnizare. Veţi 
introduce Codul ATM şi Numele Beneficiarului Predefinit. 

- Plăţi furnizori ENEL - codul ENEL al dumneavoastră sau al unei alte persoane pentru care 
doriti efectuarea platii aferente facturii ENEL. Veţi introduce Codul ENEL si Numele 
Beneficiarului Predefinit. 

- Plăţi furnizori RCS&RDS - codul abonat RCS&RDS al dumneavoastră sau al unei alte 
persoane pentru care doriţi efectuarea plăţii aferente facturii. Veţi introduce Codul abonat 
RCS&RDS şi Numele Beneficiarului Predefinit. 

- Plăţi furnizori Romtelecom – codul de abonat Romtelecom al dumneavoastră sau al unei alte 
persoane pentru care doriţi efectuarea plăţii de factură Romtelecom. Veţi introduce Codul de 
abonat, Numele abonatului şi Telefon acestuia şi Numele Beneficiarului Predefinit. 

- Plăţi furnizori Vodafone - codul de abonat Vodafone al dumneavoastră sau al unei alte 
persoane pentru care doriţi efectuarea plăţii de factură Vodafone. Veţi introduce Codul de 
abonat, Numele abonatului şi Numele Beneficiarului Predefinit. 

- Plată card de credit - numărul Cardului/Cardurilor dumneavoastră de credit sau al unei alte 
persoane deţinut la First Bank. Veţi introduce numărul cardului de credit al unei alte persoane 
sau îl veţi selecta din listă pentru cardurile dumneavoastră de credit şi Numele Beneficiarului 
Predefinit.    
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- Transferuri către terţi (în First Bank) – conturile partenerilor dumneavoastră de afaceri deschise 
în First Bank. Veţi introduce atât Numele beneficiarului Predefinit, cât şi numărul de cont (în 
format IBAN) şi numele întreg al beneficiarului. 

- Plăţi interbancare în RON - conturile partenerilor dumneavoastră de afaceri deschise la alte 
bănci din România. Veţi introduce numele Beneficiarului Predefinit, Numele/Denumirea 
beneficiarului, Tipul acestuia (Rezident/ Non-rezident), numărul de cont (în format IBAN), 
Banca beneficiarului, Codul SWIFT/BIC, Adresa Băncii şi Ţara Băncii. 

- Plăţi interbancare în valută - conturile partenerilor dumneavoastră de afaceri deschise la alte 
bănci din străinătate. Veţi introduce Numele Beneficiarului Predefinit, Numele beneficiarului, 
Tipul acestuia (Rezident/ Nerezident), Ţara, numărul de cont (în format IBAN), Banca 
beneficiarului, Codul SWIFT/BIC, Adresa Băncii şi Ţara Băncii. 

 

 
 

f. Administrare Şabloane de Plată – în scopul efectuării tranzacţiilor cu mai multă uşurinţă şi 
rapiditate, vă punem la dispoziţie opţiunea prin care puteţi salva şabloane ale plăţilor/ transferurilor 
dumneavoastră. 

 
Tipurile de transferuri pentru care pot fi salvate şabloane de plată sunt: 
- Transferurile între conturi proprii 
- Transferurile către terţi (în First Bank) 
- Donaţii (disponibil exclusiv Persoanelor Fizice) 
- Plată card de credit (disponibil exclusiv Persoanelor Fizice) 
- Plăţi interbancare în RON 
- Plăţi interbancare în valută 
 
Şabloanele de plată pot fi create şi salvate fie prin intermediul meniului Administrare Şabloane de 
Plată, fie direct prin intermediul meniului de transferuri corespunzător tipului de plată efectuat, în 
momentul executării plăţii. 
 
În momentul selectării opţiunii Administrare Şabloane de Plată, sunteţi direcţionaţi în ecranul de 
administrare a şabloanelor de plată. Astfel, aveţi posibilitatea de a adăuga şi salva un şablon de plată 
nou, de a vizualiza/modifica sau şterge un şablon de plată existent sau de a iniţia o plată. 
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De asemenea, în cazul companiilor, utilizatorii cu rol de Administrator, au posibilitatea de a crea, salva 
şi modifica Şabloane de Plată Publice disponibile celorlalţi utilizatori ai aplicaţiei. 
La crearea unui nou şablon de plată veţi completa aceleaşi informaţii ca în momentul efectuării plăţii în 
meniul de transferuri corespunzător: 
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g. Administrarea cererilor – această opţiune a fost creată cu scopul de a vă informa ori de câte ori 
doriţi asupra status-ului tuturor cererilor pe care dumneavoastră le-aţi iniţiat. De asemenea vă este 
permisă administrarea acestor cereri. 

 
Cererile care au încă status-ul „În aşteptare” – adică au fost create de dumneavoastră, dar nu au fost 
încă preluate spre procesare, pot fi anulate cu ajutorul butonului „Anularea cererii” pe care îl aveţi la 
dispoziţie în josul ecranului.  
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Butonul „Detalii” vă este pus la dispoziţie pentru vizualizarea cererii, aşa cum a fost ea transmisă de 
către dumneavoastră.  
 
Veţi selecta cu ajutorul „mouse-ului” cererea, după care apăsând butonul „Detalii” veţi putea vizualiza 
pe ecran detaliile cererii. 
 
Status: 
- În asteptare: cererea aşteaptă să fie preluată de un operator în vederea procesării. 
- În procesare: cererea a fost preluată de un operator în vederea procesării. 
- Finalizată: cererea a fost procesată. 
- Anulată: cererea a fost anulată de către dumneavoastră 
- Respinsă: cererea a fost respinsă 
 
 

h. Aprobare/Respingere Tranzacţii în aşteptare – meniu disponibil utilizatorilor companiilor în 
vederea aprobării/ respingerii tranzacţiilor conform scenariilor de aprobare stabilite. 
 

Utilizatorul care iniţiază o operaţiune ce necesită aprobare este informat la introducerea acesteia că 
tranzacţia trebuie autorizată de o a doua persoană înainte de putea fi procesată de către Bancă. 
Persoana/ Persoanele cu drept de aprobare va/ vor putea accesa tranzacţiile ce necesită aprobare fie 
accesând link-ul aferent mesajului de informare afişat pe pagina principală a aplicaţiei, fie accesând 
acest meniu. 
 
 

Butonul de anulare a 

unei operaţiuni 
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Prin accesarea mesajului de infomare, utilizatorul este direcţionat în meniul Aprobare/ Respingere 
tranzacţii în aşteptare.  
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Cu ajutorul: 
- butonului Aprobare tranzacţii selectate tranzacţia sau tranzacţiile selectată(e) va (vor) fi 

transmisă(e) către bancă (în cazul în care nu mai sunt necesară aprobarea unui alt utilizator) 
- butonului Respingere tranzacţii selectate tranzacţia sau tranzacţiile selectată(e) va (vor)  putea fi 

respinsă(e) nefiind astfel transmisă(e) către bancă în vederea procesării 
- butonului Descărcaţi CSV puteţi descărca un fisier cu tranzacţia(iile) cu statusul În aşteptare 
- butonului Imprimare puteţi tipări pagina cu toate tranzacţiile În aşteptare. 
 
 

i. Istoricul aprobărilor - opţiune disponibilă utilizatorilor companiilor cu drepturi de aprobare prin 
care se pot vizualiza toate tranzacţiile aprobate/ respinse de către aceştia. Pentru vizualizarea 
detaliilor unei anumite plăţi, selectaţi plata şi apăsaţi butonul Detalii. 
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j. Istoricul acţiunilor – prin intermediul acestei opţiuni aveţi posibilitatea de a vă informa în 
permanenţă asupra statusului acţiunilor realizate de dumneavoastră sau de ceilalţi utilizatori (în 
cazul în care sunteţi un utilizator cu rol de Administrator) prin intermediul aplicaţiei. 

 

 
 
Acţiunile pot avea următoarele statusuri: 
- Finalizată cu succes: acţiunea (oricare din operaţiunile efectuate prin intermediul tutoror celorlalte 

meniuri) a fost finalizată cu succes în winbank  
- Nereuşită: acţiunea (oricare din operaţiunile efectuate prin intermediul tutoror celorlalte meniuri) 

nu a fost finalizată în winbank 
 
 



 

 53 

Setări de securitate 
 
Prin intermediul acestui meniu, puteţi realiza următoarele:  
I. Modifica codurile de securitate (Numele de utilizator (Cod de acces) şi Parola (Cod PIN)) 
II. Accesa opţiunile aferente Codului extraPIN  
III. Administra drepturile de acces ale utilizatorilor – opţiune valabilă administratorilor societăţii 

şi disponibilă la cerere.  
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I. Modificare coduri de securitate 

 
Prin intermediul acestei opţiuni, aveţi posibilitatea de a modifica codurile dumneavoastră de identificare 
în aplicaţia winbank – Numele de utilizator (Codul de acces) şi Parola (Codul PIN) ori de câte ori 
doriţi, precum şi perioada de valabilitate a Parolei (Codului PIN) conform nevoilor dumneavoastră. În 
vederea sporirii securităţii, aplicaţia vă va solicita modificarea Parolei (Codului PIN) la fiecare 2 luni, 
dacă nu modificaţi această perioadă. 
 

 

 
 
II.  Cod extraPIN 

 
Prin intermediul acestei opţiuni, aveţi posibilitatea de a solicita şi introduce codul extraPIN (primit prin 
SMS sau generat de dispozitivul Token), precum şi de a activa şi declara sau modifica numărul de 
telefon mobil la care să primiţi prin SMS codul extraPIN. 
 
 
În cazul în care utilizaţi ca opţiune de securitate doar dispozitivul Token, puteţi activa şi opţiunea de 
primire a codului extraPIN prin SMS şi declara numărul de telefon mobil pentru primirea SMS-ului, 
online, accesând meniul “Declarare sau Modificare număr de telefon mobil pentru primire Cod 
extraPIN”. Din motive de securitate, vă informăm că, după transmiterea solicitării, va trebui să 
contactaţi Serviciul de Asistenţă Clienţi (la 0800-801-802 sau 021.303.69.69) în vederea finalizării 
acesteia. 
 
Alternativ, puteţi vizita sucursala dumneavoastră pentru a solicita activarea opţiunii de primire a codului 
extraPIN prin SMS. 
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III. Administrarea drepturilor de acces ale utilizatorilor 
 
Prin intermediul acestei opţiuni, administratorul companiei poate: 

a. dezactiva şi activa utilizatorii (restricţiona/permite accesul acestora la aplicaţia winbank) 

b. administra toate drepturile de acces ale utilizatorilor la conturile şi produsele companiei 

c. defini tranzacţiile permise, cu limitele corespunzătoare şi crea scenarii de aprobare pentru utilizatori  

d. predefini beneficiari pentru fiecare utilizator  
 
Aceleaşi setări le poate efectua şi pentru utilizatorul propriu. În cazul în care compania are 2 utilizatori 
cu rol de administrator, nici unul dintre aceştia nu poate administra drepturile celuilalt. 
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a.  Dezactivare/ Activare utilizatori 

 
În vederea dezactivării/ activării unui utilizator, se va selecta utilizatorul şi se va apăsa butonul 
corespunzător: Dezactivare/ Activare.  
 
Status-ul utilizatorului se va modifica din Activ/ Inactivat de Client în Inactivat de Client/ Activ. În 
cazul dezactivării, Utilizatorul nu va mai putea accesa aplicaţia. 
 
b. Administrare tranzacţii 
 
Utilizând această opţiune administratorul poate modifica accesul la tranzacţii şi limitele acordate iniţial, 
la înregistrarea utilizatorului sau/ şi poate seta/modifica scenariile de aprobare pentru toate sau anumite 
tipuri de tranzacţii. 
 
După selectarea utilizatorului şi apăsarea butonului Administrare tranzacţii vor fi afişate următoarele: 

- limitele şi scenariile de aprobare implicite setate iniţial utilizatorului  

- o listă a tipurilor de tranzacţii cu drepturile (executare permisă/nepermisă) şi limitele aferente, 
precum şi butoanele Setare/Ştergere drepturi de acces explicite şi Modificare scenariu de 
aprobare. 
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Notă: 
 
Drepturile şi limitele implicite se aplică tuturor tipurilor de tranzacţii pentru care nu au fost setate drepturi 
şi limite explicite. Pentru aceste tipuri de tranzacţii va apărea afişat textul “(implicit)” in dreptul câmpului 
corespunzător.  
 

 
 
În cazul în care unui utilizator i-au fost setate limite de sumă explicite pentru anumite tipuri de tranzacţii, 
acestea vor fi afişate în câmpurile corespunzătoare, administratorul având posibilitatea de a le modifica.  
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Pentru a seta o limită, administratorul completează suma în căsuţa editabilă, iar pentru situaţia în care 
doreşte ca un utilizator să realizeze o tranzacţie fără limită de sumă şterge suma din căsuţa editabilă 
şi va apărea textul “Nelimitat”. 
 
Limita ce poate fi setata prin intermediul aplicaţiei winbank este Limita totală zilnică pe utilizator 
aferentă tuturor tranzacţiilor monetare ce reprezintă valoarea maximă ce poate fi transferată zilnic 
de către utilizator, pentru toate tipurile de tranzacţii monetare, excepţie facând “Transferurile între 
conturi proprii” care pot fi efectuate fără limită de sumă. 

 
Limita zilnică pe client - reprezintă valoarea maximă ce poate fi transferată zilnic de către toţi 
utilizatorii (în cazul în care sunt mai mulţi), pentru toate tipurile de tranzacţii monetare, excepţie facând 
“Transferurile între conturi proprii” care pot fi efectuate fără limită de sumă. Această limită nu poate 
fi modificată prin intermediul aplicaţiei winbank. 
 
Drepturile de acces implicite ale utilizatorului pentru toate tranzacţiile monetare existente şi 
viitoare - setările din cadrul acestei opţiuni vor fi completate în cazul în care se doreşte ca utilizatorul 
să aibă aceleaşi drepturi/limitări pentru toate tipurile de tranzacţii monetare existente (menţionate în 
tabel) precum şi pentru cele viitoare ce vor fi oferite de către Bancă. 
Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul scenariului de aprobare implicit.  
 
Limita zilnică permisă - reprezintă suma maximă zilnică implicită ce poate fi ordonată pe un anumit 
tip de tranzacţie. Aceasta poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea înregistrată în câmpul Limita 
totală zilnică pe utilizator aferentă tuturor tranzacţiilor monetare. 
 
Limita de tranzacţionare permisă - reprezintă suma maximă pe tranzacţie (transfer/ordin de plată) ce 
poate fi ordonată de utilizator. Aceasta poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea înregistrată în 
câmpul Limita zilnică permisă. 
 
 
Important! 
 
La setarea limitelor trebuie să ţineţi cont de următoarele reguli: 
 

- În cazul în care utilizaţi varianta în limba română a aplicaţiei, vă rugăm să folosiţi virgula (,) ca 
simbol de despărţire a sumelor cu zecimale. 
 

- În cazul în care utilizaţi varianta în limba engleză a aplicaţiei, vă rugăm să folosiţi punctul (.) ca 
simbol de despărţire a sumelor cu zecimale. 

  
Drepturile de acces explicite 

- În cazul în care se doreşte stabilirea unor limite de sumă diferite de cele setate implicit, se va 
selecta butonul “Setare drepturi de acces explicite” aferent tranzacţiei pentru care se doreşte 
modificarea. Aplicaţia va afişa valorile înscrise în secţiunea “Drepturi de acces implicite”, 
câmpurile din tabel fiind editabile. Se vor efectua modificările dorite şi apoi se va apăsa butonul 
Actualizează. Dacă se doreşte restricţionarea accesului utilizatorului la una din tipurile de tranzacţii 
afişate, se va debifa căsuţa corespunzatoare acesteia din coloana “Executare permisă”. 
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- În cazul în care se doreşte setarea unui scenariu de aprobare doar pentru un anumit tip de 
tranzacţie (în cazul în care nu există setat un scenariu de aprobare implicit) sau modificarea 
scenariului de aprobare implicit (în cazul în care a fost setat) sau renunţarea la scenariul de 
aprobare setat implicit, se apasă butonul Modificare scenariu de aprobare şi se selectează 
scenariul de aprobare conform unuia din şabloanele afişate (pentru modificarea scenariului pentru 
toate tipurile de tranzacţii se va selecta butonul “Scenariu de aprobare implicit”). 
 

După apăsarea butonului Modificare scenariu de aprobare, va apărea un ecran în care vor fi afişate 
următoarele informaţii: 

- Tipul tranzacţiei pentru care va fi creat scenariul de aprobare 

- Descrierea scenariului de aprobare setat (dacă există) 

- O listă a şabloanelor de scenarii de aprobare disponibile  

 
Administratorul poate selecta scenariul de aprobare dorit selectând butonul din dreptul acestuia. Apoi 
acesta poate selecta utilizatorii ce vor aproba tranzacţia respectivă (“aprobatorii”) din lista derulantă şi 
înregistra suma/ sumele corespunzătoare. 
 
Pentru salvarea modificărilor se apasă butonul Actualizare. 
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c. Administrare tranzacţii 
 
Utilizând această opţiune administratorul poate modifica accesul utilizatorilor la conturile şi produsele 
companiei. 
 
După selectarea butonului Administrare produse va apărea un ecran în care sunt afişate toate 
produsele companiei (Ex: conturi, credite etc.) şi drepturile setate utilizatorului ales. 
 
Sunt 3 (trei) tipuri de drepturi ce pot fi setate de către administrator celorlaţi utilizatori: 

1. Vizualizare Sold: utilizatorul va putea vizualiza soldul contului:  

- În fiecare meniu din winbank unde apare afişat (Ex: Conturi, Detalii cont etc.) 

- În toate meniurile din winbank unde apare o listă a conturilor pentru a putea fi selectat (Ex: 
Transferuri/Plăţi etc.) 

  
     Dacă această opţiune nu este setată, în locul sumei va apărea înscris “N/A”. 
  

2. Vizualizare tranzacţii: utilizatorul va putea vizualiza tranzacţiile efectuate pe conturi şi va avea 
acces la extrasele de cont disponibile în aplicaţie sau va putea  solicita primirea acestora prin e-
mail. 

 

3. Debitare cont: utilizatorul va putea selecta contul respectiv pentru a ordona plăţi din acesta (dacă 
specificul contului nu pemite debitarea această opţiune va fi debifată implicit, fără posibilitatea de 
a fi modificată) 

 
Pentru salvarea modificărilor se apasă butonul Actualizare. 
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d. Predefinire beneficiari 
 

Administratorul poate seta beneficiari predefiniţi pentru un anumit utilizator. Dacă un utilizator are 
beneficiari predefiniţi pentru un anumit tip de tranzacţie, acesta nu va putea efectua plăţi prin 
intermediul acestui meniu către alţi beneficiari decât cei predefiniţi.  
 
După apăsarea butonului Predefinire beneficiari aplicaţia va afişa o listă cu beneficiarii deja predefiniţi 
(dacă există) sau un mesaj de informare că nu există beneficiari predefiniţi. 
 
Pentru crearea unui beneficiar predefinit se va selecta butonul Crează unul nou. 
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Informaţiile disponibile în listă sunt: 

- Afişează numele: denumirea beneficiarului predefinit 

- Tip tranzacţie: tipul de tranzacţie pentru care a fost predefinit un beneficiar 

- Destinaţie: în funcţie de tipul de tranzacţie poate fi număr cont, cod abonat etc.  

- Modificat de: numele administratorului care a efectuat ultimele modificări ale detaliilor 

beneficiarului predefinit 

 
Operaţiunile disponibile în cadrul acestui meniu sunt: 

- Crează unul nou 

- Vizualizează detalii: activă doar dacă este selectat un beneficiar predefinit 

- Modifică: activă doar dacă este selectat un beneficiar predefinit  

- Şterge: activă doar dacă este selectat un beneficiar predefinit. 
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Meniul meu 

 
Administrarea meniului meu – prin intermediul acestei opţiuni vă puteţi crea un meniu personalizat 
la care să aveţi acces rapid. 
 
După accesarea submeniului Administrarea Meniului meu veţi putea vizualiza un sumar al tuturor 
meniurilor disponibile în aplicaţia winbank, aşa cum apar ele în partea stângă a ecranului. La 
selectarea acestuia, câmpul în care apare denumirea meniului devine editabil şi aveţi posibilitatea de 
a-l redenumi. 
 
Pentru salvarea opţiunilor selectate se tastează butonul „Confirmare”. 
 
Dacă există deja meniuri setate în Meniul meu, acestea apar selectate, iar denumirea lor poate fi 
modificată. 
 
Meniurile deja selectate vor fi afişate în stânga ecranului, ca şi submeniuri ale categoriei Meniul meu, 
deasupra sub-meniului Administrarea Meniului meu. 
 
La selectarea unui submeniu din cadrul meniului personalizat, veţi fi direcţionat către 
opţiunea/tranzacţia corespunzătoare.  
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Cerinţe tehnice 

- Calculator/ Procesor: Pentium III sau procesor superior 
- Sistem de operare: Microsoft Windows ΧP + S.P.2, Vista, Apple Macintosh  
- Browser: Internet Explorer 8.0. şi superior, Mozilla Firefox, Netscape Communicator, Opera, Safari 

(pentru Mac) 

Securitatea sistemului 
 
Internet Εxplorer 8.0. 
 
1. Selectaţi din bara de instrumente meniul Tools, apoi Internet Options 
2. Selectaţi Advanced şi în câmpul Security activaţi opţiunile Check for server certificate revocation, 

Use SSL2, Use SSL3 (protocoale de securitate) 
 

 
 


