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ACCESUL IN ALPHA BANK RO 

Pentru accesul in aplicatie este obligatorie introducerea datelor personale de conectare: 
User ID – alocat de catre Banca si furnizat odata cu subscrierea la acest serviciu. 
Parola – in cazul in care te conectezi pentru prima data, trebuie sa introduci parola din plicul securizat 
furnizat de catre Banca. In cazul in care ti-ai schimbat parola, vei folosi datele de conectare introduse 
la ultima logare. 
Cod de securitate – este generat de catre dispozitivul de securitate si contine sase cifre.  
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SITUATIE FINANCIARA 

Aceasta este pagina de garda, care este afisata dupa autentificarea in Alpha Bank RO. In acest ecran poti 
vizualiza toate produsele active pe care le detii la Alpha Bank: 

Conturi curente; 
Conturi de economii; 
Carduri de credit*; 
Depozite la termen; 
Credite*. 

De asemenea, poti vizualiza disponibilul pentru fiecare categorie de produse in parte cat si disponibilul 
total. Totalul disponibil este afisat in RON si reprezinta suma dintre disponibilul tuturor conturilor 
(curente, de economii, de depozite), limita de overdraft, limita cardurilor de credit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice.  
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SITUATIE FINANCIARA Grafic Total disponibil 

In acest ecran este afisat totalul disponibil sub forma de grafic. Graficul este impartit in: 
Conturi curente; 
Conturi de economii; 
Carduri de credit*; 
Depozite la termen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice.  
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CONTURI CURENTE Sumar conturi 

In acest meniu sunt disponibile toate conturile curente la care ai acces si detaliile acestora. Poti vizualiza: 
Soldul disponibil in valuta contului; 
Totalul disponibil al tuturor conturilor din lista afisata; 
Alias-ul setat de tine in Alpha Click; 

In cazul in care un cont deschis de tine nu este disponibil in Alpha Bank RO te rugam sa te adresezi 
serviciului de Asistenta Clienti. Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un cont si sa 
alegi una dintre cele doua optiuni: 

Vizualizeaza detalii; 
Miscari pe conturi; 
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CONTURI CURENTE Detalii cont 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile contului selectat: 
Alias; 
Sold net disponibil; 
Client; 
Numar cont; 
IBAN; 
Sold curent; 
Fonduri blocate. 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 
Transferuri intre conturi proprii; 
Facturi (optiune valabila doar pentru conturi in RON); 
Plati catre parteneri (beneficiari). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul selectat va fi completat automat in campul 
contului ordonator. 
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CONTURI CURENTE  Miscari pe conturi 

In acest ecran poti vizualiza cele mai recente 30 miscari pe contul selectat. Pentru fiecare miscare sunt 
afisate urmatoarele informatii: 

Data; 
Descrierea tranzactiei; 
Referinta; 
Suma (debit/credit). 

Selecteaza o miscare pentru a vedea mai multe detalii. Pentru a vizualiza istoricul miscarilor pe cont  
foloseste functia de cautare avansata. Poti cauta dupa urmatoarele intervale: 

Azi (afiseaza miscarile din ziua curenta); 
Saptamana trecuta (afiseaza miscarile din ultimele 7 zile); 
Luna trecuta (afiseaza miscarile din ultimele 30 de zile); 
In intervalul (afiseaza miscarile pe o perioada indicata de tine). 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 
Transferuri intre conturi proprii; 
Facturi (optiune valabila doar pentru conturi in RON); 
Plati catre parteneri (beneficiari). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul selectat va fi completat automat in campul 
contului ordonator. 
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CONTURI CURENTE Detalii tranzactie 

In acest ecran poti vizualiza detalii suplimentare despre miscarea pe cont selectata. 
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CONTURI DE ECONOMII Sumar conturi 

In acest meniu sunt disponibile toate conturile de economii la care ai acces si detaliile acestora. Poti 
vizualiza: 

Soldul disponibil in valuta contului; 
Totalul disponibil al tuturor conturilor din lista afisata; 
Alias-ul setat de tine in Alpha Click; 

In cazul in care un cont deschis de tine nu este disponibil in Alpha Bank RO te rugam sa te adresezi 
serviciului de Asistenta Clienti. Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un cont si sa 
alegi una dintre cele doua optiuni: 

Vizualizeaza detalii; 
Miscari pe conturi. 
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CONTURI DE ECONOMII Detalii cont 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile contului selectat: 
Alias; 
Sold net disponibil; 
Client; 
Numar cont; 
IBAN; 
Sold curent; 
Fonduri blocate. 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 
Transferuri intre conturi proprii; 
Facturi (optiune valabila doar pentru conturi in RON); 
Plati catre parteneri (beneficiari). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul selectat va fi completat automat in campul 
contului ordonator. 
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CONTURI DE ECONOMII Miscari pe conturi 

In acest ecran poti vizualiza cele mai recente 30 miscari pe contul selectat. Pentru fiecare miscare sunt 
afisate urmatoarele informatii: 

Data; 
Descrierea tranzactiei; 
Referinta; 
Suma (debit/credit). 

Selecteaza o miscare pentru a vedea mai multe detalii. Pentru a vizualiza istoricul miscarilor pe cont  
foloseste functia de cautare avansata. Poti cauta dupa urmatoarele intervale: 

Azi (afiseaza miscarile din ziua curenta); 
Saptamana trecuta (afiseaza miscarile din ultimele 7 zile); 
Luna trecuta (afiseaza miscarile din ultimele 30 de zile); 
In intervalul (afiseaza miscarile pe o perioada indicata de tine). 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 
Transferuri intre conturi proprii; 
Facturi (optiune valabila doar pentru conturi in RON); 
Plati catre parteneri (beneficiari). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul selectat va fi completat automat in campul 
contului ordonator. 
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CONTURI DE ECONOMII Detalii tranzactie 

In acest ecran poti vizualiza detalii suplimentare despre miscarea pe cont selectata. 
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CARDURI DE CREDIT* Sumar carduri 

In acest meniu sunt disponibile toate cardurile de credit la care ai acces si detaliile acestora. Poti 
vizualiza: 

Numarul cardului de credit; 
Tipul cardului de credit; 
Totalul disponibil. 

Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un card de credit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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CARDURI DE CREDIT* Detalii card de credit 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile contului selectat: 
Numarul cardului de credit; 
Tipul cardului de credit; 
Sold curent; 
Limita cardului de credit; 
Suma utilizata; 
Data ultimului extras; 
Soldul ultimului extras; 
Suma minima de plata; 
Ultima suma platita; 
Data ultimei plati; 
Sume restante. 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. De aici iti poti alimenta 
cardul de credit. Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, cardul de credit selectat va fi 
completat automat in campul Numar card credit. 
 
 
 
*Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DEPOZITE LA TERMEN Sumar conturi 

In acest meniu sunt disponibile toate conturile de depozit la termen la care ai acces si detaliile acestora. 
Poti vizualiza: 

Numarul contului de depozit; 
Tipul depozitului; 
Valoare depozitului. 

Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un cont de depozit. 
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DEPOZITE LA TERMEN Detalii depozit 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile contului de depozit selectat: 
Numarul contului de depozit; 
Tipul depozitului; 
ID clientului; 
Valoarea depozitului; 
Data constituirii; 
Data scadentei; 
Rata dobanzii; 
Instructiuni la scadenta; 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 
Lichidarea depozitului; 
Vizualizarea detaliilor suplimentare (optiune valabila doar in cazul depozitelor Alpha Progressive). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul de depozit selectat va fi completat automat in 
campul Cont de depozit. 
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CREDITE* Sumar credite 

In acest meniu sunt disponibile toate creditele active la care ai acces si detaliile acestora. Poti vizualiza: 
Numarul de cont al creditului; 
Tipul creditului; 
Valoare sumei imprumutate. 

Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un credit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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CREDITE* Detalii credit 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile creditului selectat: 
Numarul de cont al creditului; 
Tipul creditului; 
ID clientului; 
Suma imprumutata; 
Suma trasa din facilitate; 
Dobanda; 
Data tragerii; 
Data maturitatii; 
Ramas de plata; 
Data urmatoarei rate; 
Urmatoarea rata; 
Sume restante. 
 
 
 
 
 

* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 

20 

Apasa pentru a reveni 
in pagina de garda Apasa pentru 

deconectare 

Manual de utilizare – Android Phone 



MENIUL CONTURI 

Meniul Conturi iti permite sa deschizi conturi curente si de depozit sau sa lichidezi depozite. Din acest 
meniu poti efectua urmatoarele operatiuni: 

Constituirea de depozite noi; 
Lichidarea depozitelor. 
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DEPOZIT LA TERMEN NOU Initiere 

Meniul Depozit la termen nou iti permite sa constitui depozite fara a fi nevoie sa te deplasezi la Banca.   
Pentru a constitui un depozit: 

Selecteaza tipul depozitului; 
Selecteaza tipul dobanzii. Poti constitui depozite cu dobanda standard a bancii sau cu dobanda 
negociata in prealabil cu unitatea administrator. In cazul depozitelor cu dobanda negociata este 
necesar sa alegi Da in campul Depozit negociat si sa introduci rata de dobanda furnizata de catre 
unitatea administrator in campul Rata dobanda negociata. 

Dupa selectarea optiunilor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Termeni si conditii pentru a descarca documentul in format PDF; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
OBSERVATIE! 
Operatiunea de constituire depozite este disponibila in fiecare zi lucratoare in intervalul 07:00 - 19:00. 
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DEPOZIT LA TERMEN NOU Initiere 

Selecteaza Contul ordonator; 
Alege Intructiuni la scadenta; 
Completeaza suma in campul Valoare depozit. 

Dupa selectarea optiunilor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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DEPOZIT LA TERMEN NOU Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni.  

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Anuleaza pentru a anula operatiunea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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DEPOZIT LA TERMEN NOU Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni.  

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti constitui alt depozit; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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LICHIDARE DEPOZIT Initiere 

Meniul Lichidare depozit iti pemite sa lichidezi depozitele pe care le detii la Alpha Bank Romania. Pentru 
a lichida un depozit alege contul de depozit pe care vrei sa il lichidezi,  apasa pe butonul din dreapta sus a 
ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
OBSERVATIE! 
Operatiunea de lichidare depozite este disponibila in fiecare zi lucratoare in intervalul 07:00 - 19:00. 
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LICHIDARE DEPOZIT Initiere 

Dupa ce ai selectat contul de depozit pe care vrei sa il lichidezi vei fi redirectionat catre ecranul cu toate 
detaliile depozitului. apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 

Apasa Lichidare pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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LICHIDARE DEPOZIT Verificare 

Verifica datele si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a 
deschide lista de optiuni. 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Anuleaza pentru a anula operatiunea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 
vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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LICHIDARE DEPOZIT Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o.  
Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni.  

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti lichida alt depozit; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 
autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Initiere 

Meniul Deschidere cont nou iti pemite sa deschizi conturi curente fara a fi necesara deplasarea la banca. 
Pentru a deschide un cont nou alege tipul contului, apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a 
deschide lista de optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

OBSERVATIE! 
Operatiunea de deschidere cont nou este disponibila in fiecare zi lucratoare in intervalul 07:00 - 16:00. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Initiere 

Dupa ce ai selectat tipul contului, alege categoria contului, apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Inapoi  pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Initiere 

Dupa ce ai selectat tipul si categoria contului, alege valuta contului, apasa pe butonul din dreapta sus a 
ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 

Apasa Initiaza pentru initia operatiunea;  
Apasa Inapoi  pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Termeni si conditii pentru a descarca documentul in format PDF; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Verificare 

Verifica datele si introdu codul de securitate. apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a 
deschide lista de optiuni. De aici poti initia: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti deschide alt cont; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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MENIUL PLATESTE 

Meniul Plateste iti permite sa efectuezi operatiuni si sa vizualizezi operatiunile efectuate prin Online 
Banking. Din acest meniu poti efectua urmatoarele operatiuni: 

Transferuri intre conturi proprii; 
Alimentarea cardurilor de credit; 
Plata facturilor; 
Plati catre parteneri (beneficiari) in lei sau alte valute; 
Plati din sabloane existente; 
Autorizari*. 

De asemenea, optiunea Lista plati iti permite sa vizualizezi toate operatiunile efectuate prin Online 
Banking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice.  
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TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII Initiere 

Meniul Transfer intre conturi proprii iti permite efectuarea de transferuri intre conturile tale disponibile 
in Alpha Bank RO. Poti efectua transferuri intre conturi cu aceeasi valuta sau schimburi valutare. Pentru a 
efectua un transfer intre conturi proprii: 

Selecteaza Contul ordonator si Contul destinatie; 
Completeaza Suma si selecteaza Valuta sumei transferate; 

In cazul schimburilor valutare alege tipul ratei de schimb. Poti efectua schimburi valutare la cursul 
standard al bancii sau la un curs negociat in prealabil cu unitatea administrator. In cazul schimburilor 
valutare negociate este necesar sa alegi Da in campul Curs negociat si sa introduci cursul furnizat de catre 
unitatea administrator in campul Curs valutar.  
Dupa introducerea datelor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 
vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 
autorizarea ei in meniul Autorizari. 

38 

Apasa pentru a reveni 
in pagina de garda 

Apasa pentru a 
deschide lista 

de optiuni 

Manual de utilizare – Android Phone 



ALIMENTARE CARD DE CREDIT Initiere 

Meniul Alimentare card de credit iti permite alimentarea cardurilor de credit. Poti alimenta cardurile de 
credit personale sau alte carduri de credit emise de Alpha Bank Romania. Pentru a efectua alimentarea 
unui card de credit este necesar sa alegi tipul alimentarii: 

Card de credit personal; 
Alt card de credit. 

Dupa selectarea tipului alimentarii apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista 
de optiuni: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

OBSERVATIE! 
Operatiunea de alimentare card credit este disponibila zilnic in intervalul 02:00 - 21:00. 
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ALIMENTARE CARD DE CREDIT Initiere 

Dupa selectarea tipului alimentarii alege cardul de credit pe care doresti sa il alimentezi. In cazul in care 
alimentezi alt card de credit este necesar sa completezi numarul cardului de credit. Apasa pe butonul din 
dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi  pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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ALIMENTARE CARD DE CREDIT Initiere 

Dupa selectarea tipului alimentarii si a cardul de credit, selecteaza contul ordonator si introdu suma cu 
care doresti alimentarea cardului. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Modifica  pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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ALIMENTARE CARD DE CREDIT Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Codul de securitate  va fi introdus doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 
vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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ALIMENTARE CARD DE CREDIT Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 
autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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FACTURI Initiere 

Meniul Facturi iti permite sa efectuezi plata facturilor atat catre furnizori cu conturi deschise la Alpha 
Bank Romania cat si catre furnizori cu conturi in alte banci. Pentru a efectua plata unei facturi este 
necesar sa alegi categoria de utilitati. Dupa selectarea categoriei de utilitati apasa pe butonul din dreapta 
sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. De aici poti initia: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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FACTURI Initiere 

Dupa ce ai ales categoria, selecteaza furnizorul de utilitati. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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FACTURI Initiere 

Dupa ce ai ales categoria si furnizorul de utilitati, selecteaza contul ordonator, introdu suma si 
completeaza campurile specifice ale facturii. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a 
deschide lista de optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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FACTURI Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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FACTURI Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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CATRE PARTENERI (BENEFICIARI) 

Meniul Catre parteneri (beneficiari) iti permite efectuarea de plati in lei sau in valuta catre beneficiari noi 
sau existenti. Pentru a efectua o plata catre un beneficiar existent este necesar sa selectezi beneficiarul 
din lista si ecranul de initiere al platii se va deschide avand datele beneficiarului deja completate.  
Pentru a efectua o plata catre un beneficiar nou selecteaza una dintre cele doua optiuni: 

Adauga beneficiar nou – in alta valuta; 
Adauga beneficiar nou – in lei (RON). 

Pentru a cauta un beneficiar poti folosi functia de cautare (marcata cu simbolul lupei). Poti cauta dupa 
urmatoarele criterii: 

Tip tranzactie; 
Nume beneficiar. 
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PLATI IN LEI 

Pentru a efectua o plata in lei catre un beneficiar nou alege optiunea Adauga beneficiar nou – in lei 
(RON) si selecteaza tipul platii: 

Plata in Alpha Bank; 
Plata in alte banci; 
Plata la buget. 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 
Apasa Continua pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni 
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PLATI IN LEI IN ALPHA BANK Initiere 

Meniul Plata in Alpha Bank iti permite efectuarea de plati in lei catre beneficiari cu conturi in Alpha Bank. 
Pentru a efectua o plata in lei in Alpha Bank: 

Selecteaza Contul ordonator; 
Introdu Numele si IBAN-ul beneficiarului; 
Completeaza Suma si Detaliile platii; 
Alege Data (in cazul in care alegi sa efectuezi plata cu o data viitoare este necesar sa completezi data 
in ecranul intermediar). 

Dupa introducerea datelor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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PLATI IN LEI IN ALPHA BANK Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 
vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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PLATI IN LEI IN ALPHA BANK Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 
autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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PLATI IN LEI IN ALTE BANCI Initiere 

Meniul Plata in alte banci iti permite efectuarea de plati in lei catre beneficiari cu conturi in alte banci din 
Romania. Pentru a efectua o plata in lei catre alta banca: 

Selecteaza Contul ordonator; 
Introdu Numele si IBAN-ul beneficiarului; 
Completeaza Suma si Detaliile platii; 
Alege Da daca plata este urgenta;  
Alege Data (in cazul in care alegi sa efectuezi plata cu o data viitoare este necesar sa completezi data 
in ecranul intermediar). 

Dupa introducerea datelor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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PLATI IN LEI IN ALTE BANCI Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 
vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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PLATI IN LEI IN ALTE BANCI Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 
autorizarea ei in meniul Autorizari. 

56 

Apasa pentru a 
deschide lista 

de optiuni 

Apasa pentru a 
reveni in pagina 

de garda 

Manual de utilizare – Android Phone 



PLATI IN LEI LA BUGET Initiere 

Meniul Plata la buget iti permite efectuarea de plati in lei catre Bugetul de Stat. Pentru a efectua o plata 
in lei catre Bugetul de Stat: 

Selecteaza Contul ordonator; 
Introdu Numele  si IBAN-ul beneficiarului; 
Introdu CUI/CNP-ul beneficiarului; 
Completeaza Suma si Detaliile platii; 
Completeaza Numar ordin; 
Alege Da daca plata este urgenta;  
Alege Data (in cazul in care alegi sa efectuezi plata cu o data viitoare este necesar sa completezi data 
in ecranul intermediar). 

Dupa introducerea datelor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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PLATI IN LEI LA BUGET Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa butonul Meniu al telefonului si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma  operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Codul de securitate  va fi introdus doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 
vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 

58 

Apasa pentru a 
reveni in pagina 

de garda  

Apasa pentru a 
deschide lista 

de optiuni 

Manual de utilizare – Android Phone 



PLATI IN LEI LA BUGET Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 
autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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PLATI IN VALUTA  Intermediar 

Meniul Plata in valuta iti permite efectuarea de plati in valuta catre beneficiari cu conturi in Alpha Bank 
sau in alte banci. Pentru a efectua o plata in valuta catre un beneficiar acceseaza optiunea Adauga 
beneficiar nou.  
 
Selecteaza Contul ordonator; 

Introdu Contul beneficiarului; 
Completeaza Suma si selecteaza Valuta tranzactiei; 
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PLATI IN VALUTA  Initiere 

 
Dupa introducerea datelor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni 

Pentru platile  tip SEPA, daca este vorba despre un beneficiar nou, se completeaza detaliile Beneficiarului 
Numele, Adresa si tara beneficiarului; 
Se completeaza detaliile transferului: Data valutei SPOT/ Urgent; 
Se selecteaza Data platii; 
Se completeaza rubrica Detalii de plata; 

 
Pentru platile SEPA exista posiblitatea completarii a 3 campuri noi (in comparatie cu o plata non SEPA):  
Categorie scop, Scop si Identificator End to End. Campurile nu sunt obligatorii de completat insa sunt 
recomandate pentru o procesare cat mai corecta a tranzactiilor. 
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PLATI IN VALUTA Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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PLATI IN VALUTA Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 
autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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DIN SABLOANE EXISTENTE 

Meniul Din sabloane existente iti permite initierea de tranzactii din sabloanele salvate in aplicatia de 
Internet Banking Alpha Click. Pentru a vizualiza detaliile sablonului sau a initia o tranzactie este necesar 
sa selectezi un sablon si sa alegi una dintre cele doua optiuni: 

Vizualizare; 
Initiaza. 

Pentru a cauta un sablon apasa pe butonul de cautare (marcat cu simbolul lupei) si ecranul de cautare va 
fi afisat. Poti cauta dupa urmatoarele criterii: 

Tip tranzactie; 
ID sablon. 
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LISTA PLATI 

Meniul Lista plati iti permite sa verifici istoricul tranzactiilor efectuate prin Online Banking. Tranzactiile 
sunt grupate in functie de tipul lor: 

Plati in valuta; 
Plati in lei; 
Alimentare card credit; 
Plata utilitati in Alpha Bank; 
Transfer intre conturi proprii; 
Plata utilitati in alte banci. 

Pentru a vedea lista tranzactiilor este necesar sa selectezi una dintre categorii.  
 
 

65 

Apasa pentru a 
reveni in pagina 

de garda 

Apasa pentru 
deconectare 

Manual de utilizare – Android Phone 



LISTA PLATI 

Dupa ce ai selectat categoria va fi afisata lista tuturor tranzactiilor din acea categorie. Tranzactiile sunt 
afisate in ordine descrescatoare dupa data initierii. Pentru fiecare tranzactie sunt afisate urmatoarele 
informatii: 

Numele beneficiarului; 
Starea tranzactiei; 
Data initierii; 
Valoarea tranzactiei. 

Pentru a cauta o tranzactie apasa pe butonul de cautare (marcat cu simbolul lupei) si poti cauta dupa o 
perioada indicata de tine. Pentru a vizualiza detaliile unei tranzactii este necesar sa selectezi o tranzactie 
si detaliile tranzactiei vor fi afisate in urmatorul ecran. 
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AUTORIZARI* 

Meniul Autorizari iti permite sa autorizezi tranzactiile efectuate prin Online Banking. Tranzactiile sunt 
grupate in functie de tipul lor: 

Plati in valuta; 
Plati in lei; 
Alimentare card credit; 
Plata utilitati in Alpha Bank; 
Transfer intre conturi proprii; 
Plata utilitati in alte banci; 
Depozite la termen; 
Lichidari depozite. 

Pentru a vedea lista tranzactiilor este necesar sa selectezi una dintre categorii.  
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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AUTORIZARI* 

Dupa ce ai selectat categoria va fi afisata lista tuturor tranzactiilor din acea categorie. Pentru fiecare 
tranzactie sunt afisate urmatoarele informatii: 

Numele beneficiarului; 
Starea tranzactiei; 
Data initierii; 
Valoarea tranzactiei. 

Pentru a cauta o tranzactie apasa pe butonul de cautare (marcat cu simbolul lupei) si poti cauta dupa o 
serie de filtre. Pentru a autoriza/refuza o tranzactie  este necesar sa o selectezi si sa alegi una din cele 
doua optiuni: 

Autorizeaza; 
Refuza. 

 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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AUTORIZARI* Initiere 

Verifica detaliile tranzactiei si apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
actiuni: 

Apasa Autorizeaza pentru a initia autorizarea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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AUTORIZARI* Verificare 

Introdu codul de securitate si apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
actiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma autorizarea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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AUTORIZARI* Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii pe care tocmai ai autorizat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Autorizeaza alta tranzactie pentru a autoriza alta tranzactie; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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MENIUL SERVICII 

Meniul Servicii iti permite efectuarea de operatiuni de administrare a contului tau de Online Banking. Din 
acest meniu poti accesa urmatoarele submeniuri: 

Notificari; 
Casuta postala; 
Sincronizeaza dispozitivul de securitate; 
Schimba clientul; 
Schimba parola. 
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NOTIFICARI 

Meniul Notificari iti permite sa vizualizezi mesajele informative postate de catre Alpha Bank Romania, 
mesaje care isi pastreaza valabilitatea in functie de modificarile efectuate de catre banca. Pentru a vedea 
mai multe detalii despre o notificare este necesar sa o selectezi si detaliile notificarii vor fi afisate in 
ecranul urmator. 
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CASUTA POSTALA 

Meniul Casuta postala este folosit de Banca pentru comunicarea bidirectionala cu clientul. Astfel poti 
vedea mesaje personalizate primite de la Banca (Mesaje primite) sau poti trimite mesaje catre Banca 
(Compune). De asemenea, poti vizualiza mesajele pe care le-ai trimis (Mesaje trimise).   
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CASUTA POSTALA Mesaje primite 

In acest meniu poti vizualiza toate mesajele primite de la Banca. Acestea sunt afisate in ordine 
descrescatoare dupa data primirii. Mesajele din lista sunt marcate cu un simbol grafic pentru a deosebi 
mesajele citite de cele necitite. Astfel, un mesaj necitit va fi marcat cu simbolul plicului inchis, iar un 
mesaj citit va fi marcat cu simbolul plicului deschis. Pentru a vizualiza un mesaj este necesar sa il selectezi 
si detaliile mesajului vor fi afisate in urmatorul ecran.  
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CASUTA POSTALA Mesaje trimise 

In acest meniu poti vizualiza toate mesajele trimise de tine catre Banca. Acestea sunt afisate in ordine 
descrescatoare dupa data primirii. Pentru a vizualiza un mesaj este necesar sa il selectezi si detaliile 
mesajului vor fi afisate in urmatorul ecran.  
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CASUTA POSTALA Compune 

In acest meniu poti compune si trimite mesaje catre Banca. Pentru a trimite un mesaj este necesar sa 
completezi campurile Subiect si Mesaj. Dupa ce ai scris mesajul apasa pe butonul din dreapta sus a 
ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Trimite pentru a trimite mesajul; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

Dupa apasarea butonului Trimite vei primi mesajul de confirmare: “Mesajul a fost trimis.” 
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SINCRONIZARE DISPOZITIV DE SECURITATE 

Meniul Sincronizeaza dispozitivul de securitate iti permite sa sincronizezi dispozitivele de securitate 
(software sau hardware) adaugate utilizatorului tau. Pentru a sincroniza un dispozitiv de securitate 
selecteaza dispozitivul pe care vrei sa il sincronizezi. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru 
a deschide lista de optiuni: 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

78 

Apasa pentru a 
reveni in pagina 

de garda 

Apasa pentru a 
deschide lista 

de optiuni 

Selecteaza 
dispozitivul de 

securitate 

Manual de utilizare – Android Phone 



SINCRONIZARE DISPOZITIV DE SECURITATE 

Dupa selectarea dispozitivului de securitate introdu doua coduri de securitate consecutive (Cod de 
securitate 1 si Cod de securitate 2) generate de dispozitiv. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Sincronizeaza pentru a initia operatiunea; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior;  
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

Dupa apasarea butonului Sincronizeaza va fi afisat ecranul de verificare. Dupa ce te-ai asigurat ca datele 
introduse sunt corecte apasa butonul Confirma si vei fi redirectionat catre ecranul de confirmare unde 
vei primi mesajul: “Dispozitivul de securitate a fost sincronizat cu succes.” 
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SCHIMBA CLIENTUL 

Meniul Schimba clientul iti permite schimbarea clientului pentru utilizatorii care au acces la mai multi 
clienti. In cazul in care userul cu care te autentifici are acces la mai multi clienti, este necesar sa alegi 
clientul imediat dupa autentificarea in aplicatie. Selecteaza clientul si apasa pe butonul din partea 
dreapta sus a ecranului pentru deschide lista de actiuni: 

Apasa Continua pentru a continua catre pagina de garda;  
Apasa Inchide pentru a inchide lista de actiuni. 

Dupa selectarea clientului, pagina de garda va afisa doar produsele si optiunile disponibile pentru clientul 
selectat. Pentru a schimba clientul acceseaza optiunea Schimba clientul din meniul Servicii. 
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SCHIMBA PAROLA 

Meniul Schimba Parola iti permite schimbarea parolei de acces pentru utilizatorul tau. Pentru a schimba 
parola de acces: 

Completeaza campul Vechea parola cu parola folosita la ultima logare. Daca esti utilizator nou trebuie 
sa introduci parola primita in plicul securizat; 
Completeaza campul Noua parola cu o noua parola. Noua parola trebuie sa indeplineasca regulile de 
securitate mentionate; 
Completeaza campul Confirma noua parola cu noua parola (aceeasi ca in campul Noua parola); 

Dupa completarea tuturor campurilor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide 
lista de optiuni: 

Apasa Modifica pentru a initia operatiunea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

Din motive de securitate parola este valabila 6 luni de la data setarii acesteia. Dupa expirarea acesteia 
trebuie sa-ti alegi o noua parola. 
 

PAROLA ESTE SECRETA SI NU TREBUIE SUB NICIO FORMA DIVULGATA ALTOR PERSOANE! 
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MENIUL INFORMATII 

Meniul Informatii iti permite vizualizarea de informatii utile precum:  
Curs de schimb; 
Locatii; 
Ore limita de autorizare; 
Suport; 
Sfaturi utile de securitate. 
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CURS DE SCHIMB 

Meniul Curs de schimb iti permite vizualizarea ratei de schimb pentru diverse monede. Selecteaza 
valutele (Valuta 1 si Valuta 2) si tipul ratei de schimb, apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru 
a deschide lista de optiuni: 

Apasa Vizualizare pentru a afisa ratele de schimb; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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LOCATII 

Meniul Locatii iti permite vizualizarea coordonatelor pentru toate unitatile si ATM-urile Alpha Bank 
Romania. Pentru a cauta o unitate sau un ATM este necesar sa introduci numele unitatii si sa apesi pe 
butonul de cautare (marcat cu simbolul lupei).  

84 

Apasa pentru a 
reveni la harta Apasa pentru a cauta 

Manual de utilizare – Android Phone 



ORE LIMITA DE AUTORIZARE 

Tranzactiile efectuate prin intermediul Alpha Bank RO au o ora limita pana la care pot fi transmise catre 
Banca in cadrul unei zile lucratoare. 
ATENTIE! Dupa depasirea orelor limita de autorizare, operatiunile sunt efectuate cu data urmatoarei zile 
lucratoare. Orele limita din imaginea de mai sus sunt cu titlu de prezentare si pot suferi modificari. Pentru 
mai multe detalii privind orele limita de autorizare consulta meniul Ore limita de autorizare din Alpha 
Bank RO. 
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SUPORT 

Meniul Suport iti permite vizualizarea datelor de contact ale departamentului de Asistenta Clienti al 
bancii si sa descarci Manualul de utilizare al aplicatiei. Pentru orice nelamuri sau sugestii poti suna la 
0800825742 (+40214559999 pentru apeluri internationale) sau poti trimite email la adresa 
supportib@alphabank.ro.  
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ACCESUL IN ALPHA BANK RO 

Pentru accesul in aplicatie este obligatorie introducerea datelor personale de conectare: 
User ID – alocat de catre Banca si furnizat odata cu subscrierea la acest serviciu. 
Parola – in cazul in care te conectezi pentru prima data, trebuie sa introduci parola din plicul securizat 
furnizat de catre Banca. In cazul in care ti-ai schimbat parola, vei folosi datele de conectare introduse 
la ultima logare. 
Cod de securitate – este generat de catre dispozitivul de securitate si contine sase cifre.  
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SITUATIE FINANCIARA 

Aceasta este pagina de garda, care este afisata dupa autentificarea in Alpha Bank RO. In acest ecran poti 
vizualiza toate produsele active pe care le detii la Alpha Bank: 

Conturi curente; 
Conturi de economii; 
Carduri de credit; 
Depozite la termen; 
Credite. 

De asemenea, poti vizualiza disponibilul pentru fiecare categorie de produse in parte cat si disponibilul 
total. Totalul disponibil este afisat in RON si reprezinta suma dintre disponibilul tuturor conturilor 
(curente, de economii, de depozite), limita de overdraft, limita cardurilor de credit.  
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SITUATIE FINANCIARA Grafic Total disponibil 

In acest ecran este afisat totalul disponibil sub forma de grafic. Graficul este impartit in: 
Conturi curente; 
Conturi de economii; 
Carduri de credit; 
Depozite la termen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice.  
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CONTURI CURENTE Sumar conturi 

In acest meniu sunt disponibile toate conturile curente la care ai acces si detaliile acestora. Poti vizualiza: 
Soldul disponibil in valuta contului; 
Totalul disponibil al tuturor conturilor din lista afisata; 
Alias-ul setat de tine in Alpha Click; 

In cazul in care un cont deschis de tine nu este disponibil in Alpha Bank RO te rugam sa te adresezi 
serviciului de Asistenta Clienti. Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un cont si sa 
alegi una dintre cele doua optiuni: 

Vizualizeaza detalii; 
Miscari pe conturi; 
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CONTURI CURENTE Detalii cont 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile contului selectat: 
Alias; 
Sold net disponibil; 
Client; 
Numar cont; 
IBAN; 
Sold curent; 
Fonduri blocate. 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. De aici poti initia: 
Transferuri intre conturi proprii; 
Facturi (optiune valabila doar pentru conturi in RON); 
Plati catre parteneri (beneficiari). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul selectat va fi completat automat in campul 
contului ordonator. 
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CONTURI CURENTE  Miscari pe conturi 

In acest ecran poti vizualiza cele mai recente 30 miscari pe contul selectat. Pentru fiecare miscare sunt 
afisate urmatoarele informatii: 

Data; 
Descrierea tranzactiei; 
Referinta; 
Suma (debit/credit). 

Selecteaza o miscare pentru a vedea mai multe detalii. Pentru a vizualiza istoricul miscarilor pe cont  
foloseste functia de cautare avansata. Poti cauta dupa urmatoarele intervale: 

Azi (afiseaza miscarile din ziua curenta); 
Saptamana trecuta (afiseaza miscarile din ultimele 7 zile); 
Luna trecuta (afiseaza miscarile din ultimele 30 de zile); 
In intervalul (afiseaza miscarile pe o perioada indicata de tine). 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. De aici poti initia: 
Transferuri intre conturi proprii; 
Facturi (optiune valabila doar pentru conturi in RON); 
Plati catre parteneri (beneficiari). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul selectat va fi completat automat in campul 
contului ordonator. 
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CONTURI CURENTE Detalii tranzactie 

In acest ecran poti vizualiza detalii suplimentare despre miscarea pe cont selectata. 
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CONTURI DE ECONOMII Sumar conturi 

In acest meniu sunt disponibile toate conturile de economii la care ai acces si detaliile acestora. Poti 
vizualiza: 

Soldul disponibil in valuta contului; 
Totalul disponibil al tuturor conturilor din lista afisata; 
Alias-ul setat de tine in Alpha Click; 

In cazul in care un cont deschis de tine nu este disponibil in Alpha Bank RO te rugam sa te adresezi 
serviciului de Asistenta Clienti. Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un cont si sa 
alegi una dintre cele doua optiuni: 

Vizualizeaza detalii; 
Miscari pe conturi; 
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CONTURI DE ECONOMII Detalii cont 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile contului selectat: 
Alias; 
Sold net disponibil; 
Client; 
Numar cont; 
IBAN; 
Sold curent; 
Fonduri blocate. 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. De aici poti initia: 
Transferuri intre conturi proprii; 
Facturi (optiune valabila doar pentru conturi in RON); 
Plati catre parteneri (beneficiari). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul selectat va fi completat automat in campul 
contului ordonator. 
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CONTURI DE ECONOMII Miscari pe conturi 

In acest ecran poti vizualiza cele mai recente 30 miscari pe contul selectat. Pentru fiecare miscare sunt 
afisate urmatoarele informatii: 

Data; 
Descrierea tranzactiei; 
Referinta; 
Suma (debit/credit). 

Selecteaza o miscare pentru a vedea mai multe detalii. Pentru a vizualiza istoricul miscarilor pe cont  
foloseste functia de cautare avansata. Poti cauta dupa urmatoarele intervale: 

Azi (afiseaza miscarile din ziua curenta); 
Saptamana trecuta (afiseaza miscarile din ultimele 7 zile); 
Luna trecuta (afiseaza miscarile din ultimele 30 de zile); 
In intervalul (afiseaza miscarile pe o perioada indicata de tine). 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. De aici poti initia: 
Transferuri intre conturi proprii; 
Facturi (optiune valabila doar pentru conturi in RON); 
Plati catre parteneri (beneficiari). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul selectat va fi completat automat in campul 
contului ordonator. 
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CONTURI DE ECONOMII Detalii tranzactie 

In acest ecran poti vizualiza detalii suplimentare despre miscarea pe cont selectata. 
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CARDURI DE CREDIT Sumar carduri 

In acest meniu sunt disponibile toate cardurile de credit la care ai acces si detaliile acestora. Poti 
vizualiza: 

Numarul cardului de credit; 
Tipul cardului de credit; 
Totalul disponibil. 

Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un card de credit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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CARDURI DE CREDIT Detalii card de credit 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile contului selectat: 
Numarul cardului de credit; 
Tipul cardului de credit; 
Sold curent; 
Limita cardului de credit; 
Suma utilizata; 
Data ultimului extras; 
Soldul ultimului extras; 
Suma minima de plata; 
Ultima suma platita; 
Data ultimei plati; 
Sume restante. 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. De aici iti poti alimenta 
cardul de credit. Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, cardul de credit selectat va fi 
completat automat in campul Numar card credit. 
 
 
 
*Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DEPOZITE LA TERMEN Sumar conturi 

In acest meniu sunt disponibile toate conturile de depozit la termen la care ai acces si detaliile acestora. 
Poti vizualiza: 

Numarul contului de depozit; 
Tipul depozitului; 
Valoare depozitului. 

Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un cont de depozit. 
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DEPOZITE LA TERMEN Detalii depozit 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile contului de depozit selectat: 
Numarul contului de depozit; 
Tipul depozitului; 
ID clientului; 
Valoarea depozitului; 
Data constituirii; 
Data scadentei; 
Rata dobanzii; 
Instructiuni la scadenta; 

Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni. De aici poti initia: 
Lichidarea depozitului; 
Vizualizarea detaliilor suplimentare (optiune valabila doar in cazul depozitelor Alpha Progressive). 

Alegand aceasta cale de initiere a unei operatiuni, contul de depozit selectat va fi completat automat in 
campul Cont de depozit. 
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CREDITE Sumar credite 

In acest meniu sunt disponibile toate creditele active la care ai acces si detaliile acestora. 
Poti vizualiza: 

Numarul de cont al creditului; 
Tipul creditului; 
Valoare sumei imprumutate. 

Pentru a vizualiza mai multe detalii este necesar sa selectezi un credit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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CREDITE Detalii credit 

In acest ecran poti vizualiza toate detaliile creditului selectat: 
Numarul de cont al creditului; 
Tipul creditului; 
ID clientului; 
Suma imprumutata; 
Suma trasa din facilitate; 
Dobanda; 
Data tragerii; 
Data maturitatii; 
Ramas de plata; 
Data urmatoarei rate; 
Urmatoarea rata; 
Sume restante. 

 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 

105 

Apasa pentru 
deconectare 

Apasa pentru a reveni 
in pagina de garda 

Manual de utilizare – iPhone 



MENIUL CONTURI 

Meniul Conturi iti permite sa deschizi conturi curente si sau de depozit sau sa lichidezi depozite. Din 
acest meniu poti efectua urmatoarele operatiuni: 

Constituirea de depozite noi; 
Lichidarea depozitelor. 
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DEPOZIT LA TERMEN NOU Initiere 

Meniul Depozit la termen nou iti permite sa constitui depozite fara a fi nevoie sa te deplasezi la Banca.   
Pentru a constitui un depozit: 

Selecteaza tipul depozitului; 
Selecteaza tipul dobanzii. Poti constitui depozite cu dobanda standard a bancii sau cu dobanda 
negociata in prealabil cu unitatea administrator. In cazul depozitelor cu dobanda negociata este 
necesar sa alegi Da in campul Depozit negociat si sa introduci rata de dobanda furnizata de catre 
unitatea administrator in campul Rata dobanda negociata. 

Dupa selectarea optiunilor Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 
Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Termeni si conditii pentru a descarca documentul in format PDF; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
OBSERVATIE! 
Operatiunea de constituire depozite este disponibila in fiecare zi lucratoare in intervalul 07:00 - 19:00. 
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DEPOZIT LA TERMEN NOU Initiere 

Selecteaza Contul ordonator; 
Alege Intructiuni la scadenta; 
Completeaza suma in campul Valoare depozit. 

Dupa selectarea optiunilor Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 
Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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DEPOZIT LA TERMEN NOU Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate. Apasa butonul Meniu si o lista de  
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Anuleaza pentru a anula operatiunea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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DEPOZIT LA TERMEN NOU Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti constitui alt depozit; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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LICHIDARE DEPOZIT Initiere 

Meniul Lichidare depozit iti pemite sa lichidezi depozitele pe care le detii la Alpha Bank Romania. Pentru 
a lichida un depozit alege contul de depozit pe care vrei sa il lichidezi,  apasa butonul Meniu si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
OBSERVATIE! 
Operatiunea de lichidare depozite este disponibila in fiecare zi lucratoare in intervalul 07:00 - 19:00. 
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LICHIDARE DEPOZIT Initiere 

Dupa ce ai selectat contul de depozit pe care vrei sa il lichidezi vei fi redirectionat catre ecranul cu toate 
detaliile depozitului. Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Lichidare pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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LICHIDARE DEPOZIT Verificare 

Verifica datele si introdu codul de securitate. Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe 
ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Anuleaza pentru a anula operatiunea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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LICHIDARE DEPOZIT Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti lichida alt depozit; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Initiere 

Meniul Deschidere cont nou iti pemite sa deschizi conturi curente sau fara a fi necesara deplasarea la 
banca. Pentru a deschide un cont nou alege tipul contului, Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi 
afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
OBSERVATIE! 
Operatiunea de deschidere cont nou este disponibila in fiecare zi lucratoare in intervalul 07:00 - 16:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Initiere 

Dupa ce ai selectat tipul contului, alege categoria contului, Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi 
afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator;  
Apasa Inapoi  pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Initiere 

Dupa ce ai selectat tipul si categoria contului, alege valuta contului, Apasa butonul Meniu si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru initia operatiunea;  
Apasa Inapoi  pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Termeni si conditii pentru a descarca documentul in format PDF; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Verificare 

Verifica datele si introdu codul de securitate. Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe 
ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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DESCHIDERE CONT NOU* Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu al telefonului si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti lichida alt depozit; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane fizice. 
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MENIUL PLATESTE 

Meniul Plateste iti permite sa efectuezi operatiuni si sa vizualizezi operatiunile efectuate prin Online 
Banking. Din acest meniu poti efectua urmatoarele operatiuni: 

Transferuri intre conturi proprii; 
Alimentarea cardurilor de credit; 
Plata facturilor; 
Plati catre parteneri (beneficiari) in lei sau alte valute; 
Plati din sabloane existente; 
Autorizari*. 

De asemenea, optiunea Lista plati iti permite sa vizualizezi toate operatiunile efectuate prin Online 
Banking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice.  
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TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII Initiere 

Meniul Transfer intre conturi proprii iti permite efectuarea de transferuri intre conturile tale disponibile 
in Alpha Bank RO. Poti efectua transferuri intre conturi cu aceeasi valuta sau schimburi valutare. 
Pentru a efectua un transfer intre conturi proprii: 

Selecteaza Contul ordonator si Contul destinatie; 
Completeaza Suma si selecteaza Valuta sumei transferate; 

In cazul schimburilor valutare alege tipul ratei de schimb. Poti efectua schimburi valutare la cursul 
standard al bancii sau la un curs negociat in prealabil cu unitatea administrator. In cazul schimburilor 
valutare negociate este necesar sa alegi Da in campul Curs negociat si sa introduci cursul furnizat de catre 
unitatea administrator in campul Curs limitat.  
Dupa introducerea datelor Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate. Apasa butonul Meniu si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu al telefonului si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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ALIMENTARE CARD DE CREDIT Initiere 

Meniul Alimentare card de credit iti permite alimentarea cardurilor de credit. Poti alimenta cardurile de 
credit personale sau alte carduri de credit emise de Alpha Bank Romania. 
Pentru a efectua alimentarea unui card de credit este necesar sa alegi tipul alimentarii: 

Card de credit personal; 
Alt card de credit. 

Dupa selectarea tipului alimentarii Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 
Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

OBSERVATIE! 
Operatiunea de alimentare card credit este disponibila zilnic in intervalul 02:00 - 21:00. 
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ALIMENTARE CARD DE CREDIT Initiere 

Dupa selectarea tipului alimentarii alege cardul de credit pe care doresti sa il alimentezi. In cazul in care 
alimentezi alt card de credit este necesar sa completezi numarul cardului de credit. Apasa butonul Meniu 
si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi  pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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ALIMENTARE CARD DE CREDIT Initiere 

Dupa selectarea tipului alimentarii si a cardul de credit, selecteaza contul ordonator si introdu suma cu 
care doresti alimentarea cardului. Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Modifica  pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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ALIMENTARE CARD DE CREDIT Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate. Apasa  butonul Meniu si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 

127 

Apasa pentru a 
deschide lista 

de optiuni 

Introdu codul 
de securitate 

Manual de utilizare – iPhone 



ALIMENTARE CARD DE CREDIT Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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FACTURI Initiere 

Meniul Facturi iti permite sa efectuezi plata facturilor atat catre furnizori cu conturi deschise la Alpha 
Bank Romania cat si catre furnizori cu conturi in alte banci.  
Pentru a efectua plata unei facturi este necesar sa alegi categoria de utilitati. Dupa selectarea categoriei 
de utilitati Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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FACTURI Initiere 

Dupa ce ai ales categoria, selecteaza furnizorul de utilitati. Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi 
afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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FACTURI Initiere 

Dupa ce ai ales categoria si furnizorul de utilitati, selecteaza contul ordonator, introdu suma si 
completeaza campurile specifice ale facturii. Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe 
ecran: 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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FACTURI Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa butonul Meniu si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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FACTURI Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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CATRE PARTENERI (BENEFICIARI) 

Meniul Catre parteneri (beneficiari) iti permite efectuarea de plati in lei sau in valuta catre beneficiari noi 
sau existenti.  
Pentru a efectua o plata catre un beneficiar existent este necesar sa selectezi beneficiarul din lista si 
ecranul de initiere al platii se va deschide avand datele beneficiarului deja completate.  
Pentru a efectua o plata catre un beneficiar nou selecteaza una dintre cele doua optiuni: 

Adauga beneficiar nou – in alta valuta; 
Adauga beneficiar nou – in lei (RON). 

Pentru a cauta un beneficiar poti folosi functia de cautare (marcata cu simbolul lupei). Poti cauta dupa 
urmatoarele criterii: 

Tip tranzactie; 
Nume beneficiar. 
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PLATI IN LEI 

Pentru a efectua o plata in lei catre un beneficiar nou alege optiunea Adauga beneficiar nou – in lei 
(RON) si selecteaza tipul platii: 

Plata in Alpha Bank; 
Plata in alte banci; 
Plata la buget. 

Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 
Apasa Continua pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni 

 

135 

Alege tipul de plata in lei 

Apasa pentru a 
deschide lista 

de optiuni 

Manual de utilizare – iPhone 



PLATI IN LEI IN ALPHA BANK Initiere 

Meniul Plata in Alpha Bank iti permite efectuarea de plati in lei catre beneficiari cu conturi in Alpha Bank. 
Pentru a efectua o plata in lei in Alpha Bank: 

Selecteaza Contul ordonator; 
Introdu Numele si IBAN-ul beneficiarului; 
Completeaza Suma si Detaliile platii; 
Alege Data (in cazul in care alegi sa efectuezi plata cu o data viitoare este necesar sa completezi data 
in ecranul intermediar). 

Dupa introducerea datelor Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 
Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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PLATI IN LEI IN ALPHA BANK Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa butonul Meniu si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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PLATI IN LEI IN ALPHA BANK Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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PLATI IN LEI IN ALTE BANCI Initiere 

Meniul Plata in alte banci iti permite efectuarea de plati in lei catre beneficiari cu conturi in alte banci din 
Romania. Pentru a efectua o plata in lei catre alta banca: 

Selecteaza Contul ordonator; 
Introdu Numele si IBAN-ul beneficiarului; 
Completeaza Suma si Detaliile platii; 
Alege Da daca plata este urgenta;  
Alege Data (in cazul in care alegi sa efectuezi plata cu o data viitoare este necesar sa completezi data 
in ecranul intermediar). 

Dupa introducerea datelor Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 
Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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PLATI IN LEI IN ALTE BANCI Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate.* Apasa butonul Meniu si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus  doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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PLATI IN LEI IN ALTE BANCI Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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PLATI IN LEI LA BUGET Initiere 

Meniul Plata la buget iti permite efectuarea de plati in lei catre Bugetul de Stat. Pentru a efectua o plata 
in lei catre Bugetul de Stat: 

Selecteaza Contul ordonator; 
Introdu Numele  si IBAN-ul beneficiarului; 
Introdu CUI/CNP-ul beneficiarului; 
Completeaza Suma si Detaliile platii; 
Completeaza Numar ordin; 
Alege Da daca plata este urgenta;  
Alege Data (in cazul in care alegi sa efectuezi plata cu o data viitoare este necesar sa completezi data 
in ecranul intermediar). 

Dupa introducerea datelor Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 
Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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PLATI IN LEI LA BUGET Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa butonul Meniu si o lista de 
optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Confirma pentru a confirma  operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Codul de securitate  va fi introdus doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 

vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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PLATI IN LEI LA BUGET Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 

autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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PLATI IN VALUTA Intermediar 

Meniul Plata in valuta iti permite efectuarea de plati in valuta catre beneficiari cu conturi in Alpha Bank 
sau in alte banci. Pentru a efectua o plata in valuta catre un beneficiar acceseaza optiunea Adauga 
beneficiar nou.  
 
Selecteaza Contul ordonator; 

Introdu Contul beneficiarului; 
Completeaza Suma si selecteaza Valuta tranzactiei; 
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PLATI IN VALUTA Initiere 

Dupa introducerea datelor apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
optiuni. 

Apasa Initiaza pentru a initia tranzactia; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior; 
Apasa Disclaimer pentru a vizualiza informatii despre operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni 

Pentru platile  tip SEPA, daca este vorba despre un beneficiar nou, se completeaza detaliile 
Beneficiarului 

Numele, Adresa si tara beneficiarului; 
Se completeaza detaliile transferului: Data valutei SPOT/ Urgent; 
Se selecteaza Data platii; 
Se completeaza rubrica Detalii de plata; 

 
Pentru platile SEPA exista posiblitatea completarii a 3 campuri noi (in comparatie cu o plata non 
SEPA):  Categorie scop, Scop si Identificator End to End. Campurile nu sunt obligatorii de completat 
insa sunt recomandate pentru o procesare cat mai corecta a tranzactiilor. 
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PLATI IN VALUTA Verificare 

Verifica datele completate si introdu codul de securitate*. Apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului 
pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma operatiunea. ATENTIE! Apasarea butonului Confirma reprezinta 
confirmarea ca tranzactia intreprinsa este corecta si ca ea poate fi procesata. Dupa apasarea 
butonului Confirma tranzactia intreprinsa va fi transmisa catre procesare! Confirmarea tranzactiei se 
va face prin aparitia ecranului de confirmare; 
Apasa Modifica pentru a reveni in ecranul de initiere; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Codul de securitate  va fi introdus doar de catre utilizatorii persoane fizice. Utilizatorii persoane juridice 
vor introduce codul de securitate la autorizarea operatiunii in meniul Autorizari. 
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PLATI IN VALUTA Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii* pe care tocmai ai efectuat-o. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza alta tranzactie pentru a reveni in ecranul de initiere unde poti efectua alta operatiune; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Pentru utilizatorii persoane juridice starea operatiunii va fi Initiat. Operatiunea va fi procesata dupa 
autorizarea ei in meniul Autorizari. 
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DIN SABLOANE EXISTENTE 

Meniul Din sabloane existente iti permite initierea de tranzactii din sabloanele salvate in aplicatia de 
Internet Banking Alpha Click. Pentru a vizualiza detaliile sablonului sau a initia o tranzactie este necesar 
sa selectezi un sablon si sa alegi una dintre cele doua optiuni: 

Vizualizare; 
Initiaza. 

Pentru a cauta un sablon apasa pe butonul de cautare (marcat cu simbolul lupei) si ecranul de cautare va 
fi afisat. Poti cauta dupa urmatoarele criterii: 

Tip tranzactie; 
ID sablon. 

 

149 

Apasa pentru a 
cauta sabloane 

Apasa pentru 
deconectare 

Manual de utilizare – iPhone 



LISTA PLATI 

Meniul Lista plati iti permite sa verifici istoricul tranzactiilor efectuate prin Online Banking. Tranzactiile 
sunt grupate in functie de tip: 

Plati in valuta; 
Plati in lei; 
Alimentare card credit; 
Plata utilitati in Alpha Bank; 
Transfer intre conturi proprii; 
Plata utilitati in alte banci. 

Pentru a vedea lista tranzactiilor este necesar sa selectezi una dintre categorii.  
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LISTA PLATI 

Dupa ce ai selectat categoria va fi afisata lista tuturor tranzactiilor din acea categorie. Tranzactiile sunt 
afisate in ordine descrescatoare dupa data initierii. Pentru fiecare tranzactie sunt afisate urmatoarele 
informatii: 

Numele beneficiarului; 
Starea tranzactiei; 
Data initierii; 
Valoarea tranzactiei. 

Pentru a cauta o tranzactie apasa pe butonul de cautare (marcat cu simbolul lupei) si poti cauta dupa o 
perioada indicata de tine. Pentru a vizualiza detaliile unei tranzactii este necesar sa selectezi o tranzactie 
si detaliile tranzactiei vor fi afisate in urmatorul ecran. 
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AUTORIZARI* 

Meniul Autorizari iti permite sa autorizezi tranzactiile efectuate prin Online Banking. Tranzactiile sunt 
grupate in functie de tipul lor: 

Plati in valuta; 
Plati in lei; 
Alimentare card credit; 
Plata utilitati in Alpha Bank; 
Transfer intre conturi proprii; 
Plata utilitati in alte banci. 

Pentru a vedea lista tranzactiilor este necesar sa selectezi una dintre categorii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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AUTORIZARI* 

Dupa ce ai selectat categoria va fi afisata lista tuturor tranzactiilor din acea categorie. Pentru fiecare 
tranzactie sunt afisate urmatoarele informatii: 

Numele beneficiarului; 
Starea tranzactiei; 
Data initierii; 
Valoarea tranzactiei. 

Pentru a cauta o tranzactie apasa pe butonul de cautare (marcat cu simbolul lupei) si poti cauta dupa o 
serie de filtre. Pentru a autoriza/refuza o tranzactie  este necesar sa o selectezi si sa alegi una din cele 
doua optiuni: 

Autorizeaza; 
Refuza. 

 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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AUTORIZARI* Initiere 

Verifica detaliile tranzactiei si apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
actiuni: 

Apasa Autorizeaza pentru a initia autorizarea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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AUTORIZARI* Verificare 

Introdu codul de securitate si apasa pe butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de 
actiuni: 

Apasa Confirma pentru a confirma autorizarea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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AUTORIZARI* Confirmare 

Ecranul de confirmare iti permite sa vizualizezi starea operatiunii pe care tocmai ai autorizat-o. Apasa pe 
butonul din dreapta sus a ecranului pentru a deschide lista de optiuni: 

Apasa Autorizeaza alta tranzactie pentru a autoriza alta tranzactie; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meniul este disponibil doar pentru utilizatorii persoane juridice. 
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MENIUL SERVICII 

Meniul Servicii iti permite efectuarea de operatiuni de administrare a contului tau de Online Banking. Din 
acest meniu poti accesa urmatoarele submeniuri: 

Notificari; 
Casuta postala; 
Sincronizeaza dispozitivul de securitate; 
Schimba clientul; 
Schimba parola. 
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NOTIFICARI 

Meniul Notificari iti permite sa vizualizezi mesajele informative postate de catre Alpha Bank Romania, 
mesaje care isi pastreaza valabilitatea in functie de modificarile efectuate de catre Banca. Pentru a vedea 
mai multe detalii despre o notificare este necesar sa o selectezi si detaliile notificarii vor fi afisate in 
ecranul urmator. 
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CASUTA POSTALA 

Meniul Casuta postala este folosit de Banca pentru comunicarea bidirectionala cu clientul. Astfel poti 
vedea mesaje personalizate primite de la Banca (Mesaje primite) sau poti trimite mesaje catre Banca 
(Compune). De asemenea, poti vizualiza mesajele pe care le-ai trimis (Mesaje trimise).   
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CASUTA POSTALA Mesaje primite 

In acest meniu poti vizualiza toate mesajele primite de la Banca. Acestea sunt afisate in ordine 
descrescatoare dupa data primirii. Mesajele din lista sunt marcate cu un simbol grafic pentru a deosebi 
mesajele citite de cele necitite. Astfel, un mesaj necitit va fi marcat cu simbolul plicului inchis, iar un 
mesaj citit va fi marcat cu simbolul plicului deschis. Pentru a vizualiza un mesaj este necesar sa il selectezi 
si detaliile mesajului vor fi afisate in urmatorul ecran.  
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CASUTA POSTALA Mesaje trimise 

In acest meniu poti vizualiza toate mesajele trimise de tine catre Banca. Acestea sunt afisate in ordine 
descrescatoare dupa data primirii. Pentru a vizualiza un mesaj este necesar sa il selectezi si detaliile 
mesajului vor fi afisate in urmatorul ecran.  
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CASUTA POSTALA Compune 

In acest meniu poti compune si trimite mesaje catre Banca. Pentru a trimite un mesaj este necesar sa 
completezi campurile Subiect si Mesaj. Dupa ce ai scris mesajul, apasa butonul Meniu si o lista de optiuni 
va fi afisata pe ecran: 

Apasa Trimite pentru a trimite mesajul; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

Dupa apasarea butonului Trimite vei primi mesajul de confirmare: “Mesajul a fost trimis.” 
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SINCRONIZARE DISPOZITIV DE SECURITATE 

Meniul Sincronizeaza dispozitivul de securitate iti permite sa sincronizezi dispozitivele de securitate 
(software sau hardware) adaugate utilizatorului tau.  
Pentru a sincroniza un dispozitiv de securitate selecteaza dispozitivul pe care vrei sa il sincronizezi. Apasa 
butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 

Apasa Initiaza pentru a continua catre ecranul urmator; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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SINCRONIZARE DISPOZITIV DE SECURITATE 

Dupa selectarea dispozitivului de securitate introdu doua coduri de securitate consecutive (Cod de 
securitate 1 si Cod de securitate 2) generate de dispozitiv. Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi 
afisata pe ecran: 

Apasa Sincronizeaza pentru a initia operatiunea; 
Apasa Inapoi pentru a reveni in ecranul anterior;  
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

Dupa apasarea butonului Sincronizeaza va fi afisat ecranul de verificare. Dupa ce te-ai asigurat ca datele 
introduse sunt corecte apasa butonul Confirma si vei fi redirectionat catre ecranul de confirmare unde 
vei primi mesajul: “Dispozitivul de securitate a fost sincronizat cu succes.” 
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SCHIMBA CLIENTUL 

Meniul Schimba clientul iti permite schimbarea clientului pentru utilizatorii care au acces la mai multi 
clienti. In cazul in care userul cu care te autentifici are acces la mai multi clienti, este necesar sa alegi 
clientul imediat dupa autentificarea in aplicatie. Selecteaza clientul si apasa pe butonul din partea 
dreapta sus a ecranului pentru deschide lista de actiuni: 

Apasa Continua pentru a continua catre pagina de garda;  
Apasa Inchide pentru a inchide lista de actiuni. 

Dupa selectarea clientului, pagina de garda va afisa doar produsele si optiunile disponibile pentru clientul 
selectat. Pentru a schimba clientul acceseaza optiunea Schimba clientul din meniul Servicii. 
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SCHIMBA PAROLA 

Meniul Schimba Parola iti permite schimbarea parolei de acces pentru utilizatorul tau. Pentru a schimba 
parola de acces: 

Completeaza campul Vechea parola cu parola folosita la ultima logare. Daca esti utilizator nou trebuie 
sa introduci parola primita in plicul securizat; 
Completeaza campul Noua parola cu o noua parola. Noua parola trebuie sa indeplineasca regulile de 
securitate mentionate; 
Completeaza campul Confirma noua parola cu noua parola (aceeasi ca in campul Noua parola); 

Dupa completarea tuturor campurilor Apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi afisata pe ecran: 
Apasa Modifica pentru a initia operatiunea; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 

Din motive de securitate parola este valabila 6 luni de la data setarii acesteia. Dupa expirarea acesteia 
trebuie sa-ti alegi o noua parola. 
 

PAROLA ESTE SECRETA SI NU TREBUIE SUB NICIO FORMA DIVULGATA ALTOR PERSOANE! 
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MENIUL INFORMATII 

Meniul Informatii iti permite vizualizarea de informatii utile precum:  
Curs de schimb; 
Locatii; 
Ore limita de autorizare; 
Suport; 
Sfaturi utile de securitate. 

167 Manual de utilizare – iPhone 

Apasa pentru a 
deschide meniul 

Informatii 



CURS DE SCHIMB 

Meniul Curs de schimb iti permite vizualizarea ratei de schimb pentru diverse monede. Selecteaza 
valutele (Valuta 1 si Valuta 2) si tipul ratei de schimb, apasa butonul Meniu si o lista de optiuni va fi 
afisata pe ecran: 

Apasa Vizualizare pentru a afisa ratele de schimb; 
Apasa Inchide pentru a inchide lista de optiuni. 
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LOCATII 

Meniul Locatii iti permite vizualizarea coordonatelor pentru toate unitatile si ATM-urile Alpha Bank 
Romania. Pentru a cauta o unitate sau un ATM este necesar sa apesi pe butonul de cautare (marcat cu 
simbolul lupei) si sa introduci numele unitatii.  
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ORE LIMITA DE AUTORIZARE 

Tranzactiile efectuate prin intermediul Alpha Bank RO au o ora limita pana la care pot fi transmise catre 
Banca in cadrul unei zile lucratoare. 
ATENTIE! Dupa depasirea orelor limita de autorizare, operatiunile sunt efectuate cu data urmatoarei zi 
lucratoare. Orele limita din imaginea de mai sus sunt cu titlu de prezentare si pot suferi modificari. Pentru 
mai multe detalii privind orele limita de autorizare consulta meniul Ore limita de autorizare din Alpha 
Bank RO. 
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SUPORT 

Meniul Suport iti permite vizualizarea datelor de contact ale departamentului de Asistenta clienti al 
bancii si descarcarea Manualului de utilizare al aplicatiei. Pentru orice nelamuri sau sugestii poti suna la 
0800825742 (+40214559999 pentru apeluri internationale) sau poti trimite email la adresa 
supportib@alphabank.ro.  
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