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Direct Debit

Ce este Direct Debit?
Este un fel de prieten de incredere care nu doar ca iti aminteste sa platesti factura, dar o si
plateste cand trebuie. Din contul tau, e drept. Dar, gandeste-te, in felul asta economisesti timp,
scapi de-o grija. iti planifici banii mai eficient si scapi de drumurile la banca sau la casierii. Dar
iata ce se poate plati prin Direct Debit:
facturile de utilitati
rate la polite de asigurare
alte tipuri de plati curente
Pentru a simplifica lucrurile, avem 2 variante ale acestui produs
Debit Direct Intrabancar
SEPA Debit Direct Interbancar (Single European Payment Area Direct Debit)

Debit Direct Intrabancar
In primul rand, trebuie sa stii ca acesta este un serviciu gratuit. Poti beneficia de el astfel:
in primul rand trebuie sa ai un cont la noi la banca; daca inca nu ai, iti poti deschide
unul, gratuit. Te asteptam in unul dintre cele peste 550 de sedii.
apoi, la banca, este necesar sa inchei o Conventie de Plata prin Direct Debit
Intrabancar. Te ajuta, cu placere, colegii nostri. Totul merge rapid si fara probleme.
este necesar sa te asiguri ca, la fiecare data scadenta a facturilor sau a altor tipuri de
plati, ai in cont suficienti bani, pentru ca noi sa putem plati in locul tau

Acest serviciu are atasata si faciliatea SMS Direct Debit, prin care primesti informari privind
platile din contul tau. Mai exact, acesta te va informa despre:
platile prin Direct Debit care urmeaza sa fie facute din contul tau; astfel, poti alimenta
contul tau bancar pentru plata facturilor
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platile efectuate de banca, asa incat sa ai siguranta ca acestea au fost facute
platile neefectuate si care este motivul (cum ar fi sume insuficiente in contul curent);
astfel, ai posibilitatea sa platesti facturile prin alte canale in luna respectiva

SEPA Debit Direct Interbancar
SEPA DIRECT DEBIT este oferit in forma interbancara, pentru cazul in care platitorul este client
al bancii noastre, iar beneficiarul este clientul altei banci. Dar iata care sunt pasii pentru a putea
beneficia de el:
in primul rand trebuie sa ai un cont la noi la banca; daca inca nu ai, iti poti deschide
unul, gratuit. Te asteptam in unul dintre cele peste 550 de sedii.
la banca, este necesar sa inchei o Conventie de Plata prin SEPA DIRECT DEBIT. Te
ajuta, cu placere, colegii nostri. Totul merge rapid
este necesar sa te asiguri ca, la fiecare data scadenta a facturilor sau a altor tipuri de
plati, ai in cont suficienti bani, pentru ca noi sa putem plati in locul tau
Conform SEPA DEBIT DIRECT, un mandat se poate activa fie pe Schema CORE, fie pe
Schema B2B, in functie de optiunea aleasa de creditorul tau. Afla care este schema la care a
aderat creditorul tau, precum si care sunt diferentele intre cele 2 scheme.
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