
 
 

Íme, hogyan tudja DÍJMENTESEN kifizetni a szolgáltatók által kibocsátott számláit1 a 

BTUltra segítségével, díj felszámítása nélkül, a Fizetésrészletei mezőket kitöltve a 

következő információkkal: 
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1 A jelen dokumentum 2. mellékletében az egyes szolgáltatókra meghatározott vagy az alkalmazás Információ-

/naplókezelőjében levő Facturi.txt fájlban meghatározott BT gyűjtőszámlákba eszközölt fizetések esetén. 
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AEGON LENGYELORSZÁG 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO71BTRL0130160100752213 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a kérés számát vagy a Kötvény számát kell beírni (csak 

alfanumerikus karakterek, további magyarázat nélkül); 

*a második mezőt nem kell kitölteni 

 

AKTA 

Transilvania Bank - Bucuresti Unirii 

Bankszámlaszám: RO45BTRL0430160100722743 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni (7 karakter), 

*a második mezőbe kizárólag a fizetendő számla számát kell beírni (maximum 9 

karakter) 

 
ALLIANZ –TIRIAC Asig Life 

Transilvania Bank - KÖZPONT Bankszámlaszám: RO19BTRL00001601007313XX 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a kötvény 12 számjegyből álló HIVATKOZÁSI SZÁMÁT kell beírni (ha 

kevesebb, mint 12 számjegy, balról 0-sokkal kell pótolni 12 számjegyig); 

*a második mezőt nem kell kitölteni 
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ALLIANZ –TIRIAC Asig Non Life 

Transilvania Bank - KÖZPONT 

 Bankszámlaszám: RO68BTRL00001601007312XX 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a kötvény 12 számjegyből álló HIVATKOZÁSI SZÁMÁT kell beírni (ha 

kevesebb, mint 12 számjegy, balról 0-sokkal kell pótolni 12 számjegyig); 

*a második mezőt nem kell kitölteni 

 

APA CANAL GALATI 

Transilvania Bank - KÖZPONT Bankszámlaszám: RO69BTRLRONINCS000763501 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a vonalkód első 35 alfanumerikus karakterét kell beírni (Figyelem!- 
a szóköz is karakternek számít, és be kell írni) 

*a második mezőbe a vonalkód következő 3 alfanumerikus karakterét kell beírni 

 

ASTRA ASIGURARI ONLINE 

Transilvania Bank - Unirii 

Bankszámlaszám: RO81BTRL0430160100730243 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a fizetési kód 14 számjegyét kell beírni, további magyarázatok 

nélkül; 

*a második mezőt nem kell kitölteni 



 

 

AXA ASIGURARI 

Transilvania Bank - Bucuresti Victoria  

Bankszámlaszám: RO97BTRL0450160100745445 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a biztosítási kötvény sorozatszámát kell beírni; 

*a második mezőbe a biztosított személyi számát (CNP) kell beírni 

 

BIO FLORISAL 

Transilvania Bank - Szatmárnémeti  

Bankszámlaszám: RO89BTRL0310160100731831 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a fizetendő számla sorozatát és számát kell beírni (betűk 
és számjegyek, szóköz nélkül); 

*a második mezőt nem kell kitölteni 

 

BT CLASIC 

Transilvania Bank - KÖZPONT Bankszámlaszám: RO03BTRL0130160186043500 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a személyi számot (CNP)/adószámot (CUI) kell beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a befektetési számla számát kell beírni (numerikus, 7 
karakter) 
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BT INDEX ROMANIA ROTX 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO38BTRL01301601B0055700 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a személyi számot (CNP)/adószámot (CUI) kell beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a befektetési számla számát kell beírni (numerikus, 7 
karakter) 

 

BT MAXIM 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO66BTRL0130160186044500 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a személyi számot (CNP)/adószámot (CUI) kell beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a befektetési számla számát kell beírni (numerikus, 7 
karakter) 

 

BT OBLIGATIUNI 

Transilvania Bank - KÖZPONT Bankszámlaszám: RO81BTRL01301601K5516700 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a személyi számot (CNP)/adószámot (CUI) kell beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a befektetési számla számát kell beírni (numerikus, 7 
karakter) 
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CARPATICA ASIG 

Transilvania Bank - Nagyszeben 

Bankszámlaszám: RO20BTRLRONCRT0067081102 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a befizető személyi számát (CNP)/adószámát (CUI) kell 
beírni (numerikus karakterek); 

*a második mezőbe az ügynök nevét kell beírni (a kötvény eladását közvetítő 
ügynök). 

 

CEZ DISTRIBUTIE: 

Transilvania Bank - Pitesti 

Bankszámlaszám: RO64BTRL0030160100748803 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni - további magyarázatok nélkül; 

*a második mezőbe a számla számát kell beírni 

 

CEZ VANZARE 

Transilvania Bank - Pitesti 

Bankszámlaszám: RO56BTRL0030160100743903 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkód 8 számjegyét kell beírni (az első számjegy 

9), további magyarázatok nélkül; 

*a második mezőbe kizárólag a számla azonosítóját kell beírni („ID factura”) 
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CPL CONCORDIA 

Transilvania Bank - KÖZPONT Bankszámlaszám: RO06BTRL0000160100736700 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a vonalkódot kell beírni (15 számjegy), további 

magyarázatok nélkül; *a második mezőt nem kell kitölteni 

 
CUP FOCSANI 

Transilvania Bank - Focsani 

Bankszámlaszám: RO90BTRL0400160100745840 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni: minimum 1, maximum 6 

karakter, a végén „CUP”-pal (pl. 123CUP, 123456CUP) 

*a második mezőt nem kell kitölteni 

 

CUP SALUBRITATE FOCSANI 

Transilvania Bank - Focsani 

Bankszámlaszám: RO71BTRL0400160100747540 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni: minimum 1, maximum 6 

karakter, a végén „SAL”-lal (pl. 123SAL, 123456SAL) 

*a második mezőt nem kell kitölteni 
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ELECTRICA TRANSILVANIA NORD: 

 
ELECTRICA FURNIZARE, SZATMÁRNÉMETI kirendeltség 

Transilvania Bank - SZATMÁRNÉMETI Bankszámlaszám: RO18BTRLRONINCS000709905 

Fizetés részletei: 

 
„*az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

31)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE, ZILAHI kirendeltség 

 

Transilvania Bank - ZILAH 

Bankszámlaszám: RO88BTRLRONINCS000709906 
 

Fizetés részletei: 

 
„*az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

32)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 



 
9 

 

 

ELECTRICA FURNIZARE, NAGYBÁNYAI kirendeltség 

Transilvania Bank - NAGYBÁNYA Bankszámlaszám: RO45BTRLRONINCS000709904 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

25)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE, BIHAR megyei kirendeltség 

Transilvania Bank - Nagyvárad 
 

Bankszámlaszám: RO72BTRLRONINCS000709903 
 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

05)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE, BESZTERCEI kirendeltség 

 

Transilvania Bank - Beszterce 
 

Bankszámlaszám: RO02BTRLRONINCS000709902 
 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

06)” 
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*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE, KOLOZS megyei kirendeltség 

 

Transilvania Bank - KOLOZS megye 
 

Bankszámlaszám: RO93BTRL0130160100709913 
 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

13)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD: 

 

ELECTRICA DISTRIBUTIE, KOLOZS megye 

Transilvania Bank - KOLOZS megye 
 

Bankszámlaszám: RO80BTRLRONINCS000766601 
 

Fizetés részletei: 

 
*Az első mezőbe kizárólag a belső ügyfélkódot kell beírni, amelynek hossza 8-10 

számjegy. A szám első számjegye 9 vagy 6 

*a második mezőbe a számla számát kell beírni (a számla számának második 

számjegye mindig 1 vagy 7) 
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ELECTRICA DISTRIBUTIE, NAGYVÁRAD 

Transilvania Bank - KOLOZS megye 
 

Bankszámlaszám: RO96BTRLRONINCS000766604 
 

Fizetés részletei: 

 
*Az első mezőbe kizárólag a belső ügyfélkódot kell beírni, amelynek hossza 8-10 

számjegy. A szám első számjegye 9 vagy 6 

*a második mezőbe a számla számát kell beírni (a számla számának második 

számjegye mindig 2) 

 
 

ELECTRICA DISTRIBUTIE, BESZTERCE 

Transilvania Bank - KOLOZS megye 
 

Bankszámlaszám: RO69BTRLRONINCS000766605 
 

Fizetés részletei: 

 
*Az első mezőbe kizárólag a belső ügyfélkódot kell beírni, amelynek hossza 8-10 

számjegy. A szám első számjegye 9 vagy 6 

*a második mezőbe a számla számát kell beírni (a számla számának második 

számjegye mindig 5) 
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ELECTRICA DISTRIBUTIE, 
NAGYBÁNYA 
Transilvania Bank - 
KOLOZS megye 
Bankszámlaszám: 
RO26BTRLRONINCS000766603 
Fizetés 
részletei: 

*Az első részlet mezőbe kizárólag a belső ügyfélkódot kell beírni 

 

 

hossza 8-10 számjegy. A szám első számjegye 9 vagy 6 

 
*a második mezőbe a számla számát kell beírni (a számla számának második 

számjegye mindig 3) 

 
 

ELECTRICA DISTRIBUTIE, SZATMÁRNÉMETI 

Transilvania Bank - KOLOZS megye 
 

Bankszámlaszám: RO53BTRLRONINCS000766602 
 

Fizetés részletei: 

 
*Az első mezőbe kizárólag a belső ügyfélkódot kell beírni, amelynek hossza 8-10 

számjegy. A szám első számjegye 9 vagy 6 

*a második mezőbe a számla számát kell beírni (a számla számának második 

számjegye mindig 4) 



ELECTRICA DISTRIBUTIE, ZILAH 

Transilvania Bank - 
KOLOZS megye 
Bankszámlaszám: 
RO42BTRLRONINCS000766606 
Fizetés 
részletei: 

*Az első mezőbe kizárólag a belső ügyfélkódot kell beírni 
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hossza 8-10 számjegy. A szám első számjegye 9 vagy 6 

 
*a második mezőbe a számla számát kell beírni (a számla számának második 

számjegye mindig 6) 

 
 

ELECTRICA TRANSILVANIA SUD 

 

ELECTRICA FURNIZARE, SEPSISZENTGYÖRGYI kirendeltség 
 

Transilvania Bank - KOVÁSZNA Bankszámlaszám: RO57BTRL0150160100630215 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

15)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 
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ELECTRICA FURNIZARE, 
NAGYSZEBENI kirendeltség 

 

 

 

Transilvania Bank - NAGYSZEBEN 
 

Bankszámlaszám: RO41BTRL0330160100630233 
 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

33)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE, FEJÉR megyei kirendeltség 

Transilvania Bank - FEJÉR megye 
 

Bankszámlaszám: RO91BTRL0010160100630201 
 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

01)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 
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ELECTRICA FURNIZARE, BRASSÓI 
kirendeltség 
Transilvania Bank - BRASSÓ 

bankszámlaszám: 
RO74BTRL0080160100630208 
Fizetés 
részletei: 

„*Az első részlet mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 

 

 

számjegyek, az első kettő 08)” 
 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE, CSÍKSZEREDAI kirendeltség 

Transilvania Bank - CSÍKSZEREDA Bankszámlaszám: RO84BTRL0210160100630221 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

21)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE, MAROS megyei kirendeltség 

Transilvania Bank - MAROS megye 

Bankszámlaszám: RO14BTRL0270160100630227 

Fizetés részletei: 

„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 
27)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 
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ELECTRICA FURNIZARE (előző neve ELECTRICA MUNTENIA NORD) 

 
ELECTRICA FURNIZARE Agentia TARGOVISTE 

 

Transilvania Bank - TARGOVISTE Bankszámlaszám: RO73BTRLRONINCS000722107 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

16)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE Agentia BRAILA 

 

Transilvania Bank - Braila 
 

Bankszámlaszám: RO57BTRLRONINCS000722104 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

09)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 



17 

 

 

 
 

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BUZAU 

Transilvania Bank - Buzau 
 

Bankszámlaszám: RO30BTRLRONINCS000722105 
 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

10)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE Agentia FOCSANI 

Transilvania Bank - Focsani 
 

Bankszámlaszám: RO46BTRLRONINCS000722108 
 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

40)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE Agentia GALATI 

Transilvania Bank - GALATI 
 

Bankszámlaszám: RO03BTRLRONINCS000722106 
 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

18)” 
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*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ELECTRICA FURNIZARE Agentia PLOIESTI 

 

Transilvania Bank – PLOIESTI 

Bankszámlaszám: RO37BTRL03001601H5940030 

Fizetés részletei: 

 
„*Az első mezőbe kizárólag az ATM-kódot kell beírni (11 számjegy, az első kettő 

30)” 

*a második opcionális mezőbe a változó szimbólum 10 számjegyét kell beírni 

 

 
ENEL DOBROGEA (TM, AR, HD, CS, CT, CL, IL, TL megyékre) 

Transilvania Bank - KÖZPONT 

Bankszámlaszám: RO18BTRLRONINCS000739102 

*az első mezőbe kizárólag az „Eneltel kód” 9 számjegyét kell beírni (az első 

számjegy 2 vagy 5); 

*a második mezőbe kizárólag a számlaazonosítót („ID factura”) kell beírni (9 vagy 10 
számjegyből áll) 

 

 
ENEL ENERGIE (B, GR, IF megyékre) 

Transilvania Bank - KÖZPONT 

Bankszámlaszám: RO02BTRLRONINCS000739002 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az „Eneltel kód” 9 számjegyét kell beírni (a kód első 

számjegye 1, 3 vagy 4); 

*a második mezőbe kizárólag a számlaazonosítót („ID factura”) kell beírni (9 vagy 
10 számjegyből áll) 
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EON SERVICII TEHNICE 

Transilvania Bank - KÖZPONT 

Bankszámlaszám: RO90BTRLRONINCS000760601 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kód 10 számjegyét kell beírni *a második 

mezőbe a számla számát kell beírni; 

 
EON ENERGIE RO - Clienti Cheie Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO68BTRL0000160100728600 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kódot kell beírni – rögzített hosszúságú, 10 
számjegyből áll; 

*a második mezőbe kizárólag a számla számát kell beírni 

 

EON ENERGIE RO 

Transilvania Bank - KÖZPONT 

 Bankszámlaszám: RO20BTRL0000160100728300 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kód/beszedési kód 10 számjegyét kell 

beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a fizetendő számla számát kell beírni (10 vagy 11 

számjegyből áll) 
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EON DISTRIBUTIE ROMANIA SA (REVIZIE GAZ) 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO03BTRL0000160100728800 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kód/beszedési kód 10 számjegyét kell 
beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a fizetendő számla számát kell beírni (9 számjegyből 
áll) 

 

EON DISTRIBUTIE ROMANIA SA (REVIZIE ELECTRICITATE) 

Transilvania  Bank - KÖZPONT 

Bankszámlaszám: RO68BTRL0000160100748000 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kód/beszedési kód 10 számjegyét kell 
beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a fizetendő számla számát kell beírni (10 számjegyből 
áll) 

 

ENGIE Romania SA (GDF SUEZ) 

Transilvania Bank - BUCURESTI Unirii  

Bankszámlaszám: RO44BTRL0430160100713643 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe az ügyfélkód 12 számjegyét kell beírni, további magyarázatok 

nélkül; 

*a második mezőbe a számla számát és dátumát kell beírni 
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FLORISAL SATU MARE 

Transilvania Bank - Szatmárnémeti  

Bankszámlaszám: RO24BTRL0310160100722331 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a fizetendő számla sorozatát és számát kell beírni (betűk 
és számjegyek, szóköz nélkül); 

*a második mezőt nem kell kitölteni 

 

GROUPAMA ASIGURARI DE VIATA 

Transilvania Bank - KÖZPONT 

Bankszámlaszám: RO48BTRL0130160100727213 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a biztosítási kötvény számát kell beírni; 

*a második mezőt nem kell kitölteni 

 

GROUPAMA ASIGURARI GENERALE 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO64BTRL0130160100727313 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a biztosítási kötvény számát kell beírni; *a második mezőt nem 

kell kitölteni 
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MINISTERUL CULTURII (KULTÚRMINISZTÉRIUM) 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO48BTRLRONCRT0345325001  

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a személyi számot (CNP)/adószámot kell beírni 

*a második mezőbe kizárólag az adományozó telefonszámát kell beírni 

 

NN ASIGURARI DE VIATA 

Transilvania Bank - Bucuresti Victoria  

Bankszámlaszám: RO30BTRL0450160100727445 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a fizetési kódot/fizetési megbízás számát kell beírni (a 

biztosítási kérvényen kézzel megadott számot); 

*a második mezőbe kizárólag a befizető személyi számát (CNP) kell beírni 

 

NEXTGEN COMMUNICATION 

Transilvania Bank - Bucuresti Victoria Bankszámlaszám: 

RO66BTRL0450160100725245 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni (7 számjegyből áll); 

*a második mezőbe kizárólag a fizetendő számla számát kell beírni (maximum 7 
számjegyből áll) 
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NORD GAZ 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO74BTRL0610160100695761 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kódot kell beírni (4 karakter); 

*a második mezőbe kizárólag a számla számát kell beírni (7 karakter); 

 

 
ORANGE: 

Transilvania Bank - KÖZPONT Bankszámlaszám: RO91BTRL0000160106816100 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kódot kell beírni (10 számjegyből áll, 

további magyarázatok nélkül); 

*a második mezőbe a kifizetett számla belső hivatkozási számát kell beírni 

 
 
 

QUATRO ECO SALUB: 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO64BTRL0660160100754066 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kódot kell beírni; 

*a második mezőt nem kell kitölteni; 

 
 

RCS - RDS 

Transilvania Bank - Bucuresti Pantelimon  

Bankszámlaszám: RO46BTRL0470160100723247 
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Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kódot kell beírni (1–9 számjegyből áll); 

 *a második mezőbe kizárólag a fizetendő számla számát kell beírni (8 számjegyből 

áll) 

 
ROCAPITAL IFN SA 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO35BTRLRONINCS000764501 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe az egyedi hivatkozási számot kell beírni 

*a második mezőbe az ügyfél személyi számát (CNP) vagy adószámát kell beírni 

 

SEA COMPLET S.A. - SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA 

Transilvania Bank - KÖZPONT Bankszámlaszám: RO71BTRLRONINCS000762301 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az beszedési kód 10 számjegyét kell beírni 

*a második mezőbe kizárólag a fizetendő számla számát kell beírni 

 
 

TBI CREDIT bankkártyával 

Transilvania Bank - Victoria 

Bankszámlaszám: RO37BTRL0450160100703845 

Fizetés részletei: 
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*az első mezőbe kizárólag a hitelezett számát („Numar titular credit”) kell beírni;  

*a második mezőbe kizárólag a bankkártya szerződés számát („Numar contract 

CARD”) kell beírni 

 
TBI CREDIT bankkártya nélkül 

 

Transilvania Bank - Victoria 

Bankszámlaszám: RO56BTRL0450160100702145 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a hitelezett számát („Numar titular credit”) kell beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a hitelszerződés számát („Numar contract credit”) kell 
beírni 

 

 
TELEKOM ROMANIA 

Transilvania Bank - BUCURESTI Victoria  

Bankszámlaszám: RO67BTRL0450160100695545 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe a számlázási kódot kell beírni (14 számjegyből áll, további 

magyarázatok nélkül); 

*a második mezőbe a telefonszámot (10 számjegyből áll, a körzetszámmal együtt) 

vagy 0000 + az ügyfélkód 6 számjegyét kell beírni 

 

 
TELEKOM ROMANIA MOBILE 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO34BTRL0000160100719900 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni (minimum 5, maximum 
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19 számjegyből áll), további magyarázatok nélkül; 

*a második mezőbe a számla számát kell beírni (csak a számjegyeket, a sorozat 
nélkül) 

 

TEN GAZ 

Transilvania Bank - Suceava  

Bankszámlaszám: RO24BTRL0340160100740134  

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag a személyi számot (CNP)/adószámot (CUI) kell beírni; 

*a második mezőbe kizárólag a számla számát kell beírni 

 

TERMA SERV ALEXANDRIA 

Transilvania Bank - Alexandria  

Bankszámlaszám: RO83BTRL0350160100726835 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni (5 vagy 8 számjegyből áll), 

további magyarázatok nélkül; 

*a második mezőbe a számla számát kell beírni 

 
TERMOFICARE ORADEA 

Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO25BTRLRONINCS000760801 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az előfizetői kód 8 karakterét kell beírni *a második 

mezőbe a számla számát kell beírni 



 

 

UPC ROMANIA - magánszemélyek Transilvania Bank - KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO58BTRL01301202921595XX 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni (pl. 12345678-1 vagy 

1234567-1); 

*a második mezőbe a számla számát kell beírni 

 
 

UPC ROMANIA - jogi személyek  

Transilvania Bank - KÖZPONT Bankszámlaszám: RO15BTRL0450160104500045 

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe kizárólag az ügyfélkódot kell beírni (pl. 12345678-1 vagy 

1234567- 1); *a második mezőbe a számla számát kell beírni 

 
VODAFONE 

Transilvania Bank KÖZPONT  

Bankszámlaszám: RO33BTRL0000160100623500  

Fizetés részletei: 

*az első mezőbe az előfizetői kódot kell beírni (maximum 10 számjegy); *a 

második mezőbe a számla számát kell beírni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


