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OLB sau On-line Broker este un sistem electronic pentru încheierea tranzacţiilor valutare on-line prin 
internet, simplu şi confortabil, de acasă sau din birou.

PRINCIPALELE AVANTAJE ALE UTILIZĂRII OLB
cursuri actuale
încheiere on-line a operaţiunilor SPOT la vedere şi cu termenul de scadenţă în aceeaşi zi (cu decontarea 
D+0)
comisioane avantajoase în cadrul tranzacţiilor prin intermediul OLB
introducerea comenzii cu urmărirea cursului dorit
introducerea simplă a ordinelor de plată pentru plăţi internaţionale doar prin câteva clicuri
istoric complet al operaţiunilor şi tranzacţiilor în CCI 24 ore/zi
posibilitate de tipărire a tuturor documentelor şi a extraselor tranzacţiilor

DISPONIBILITATEA SISTEMULUI ON-LINE BROKER
Pentru încheierea de tranzacţii online: luni – joi 8.30 – 18.30, vineri 8.30 – 18.00.
Pentru informaţii privind soldurile în conturile dumneavoastră, tipărirea documentelor, introducerea ordinelor 
de plată pentru plăţi internaţionale etc.: 24 ore/zi, 365 zile/an.

DECONECTARE DE SIGURANŢĂ
Sistemul OLB vă va deconecta pentru siguranţă, în cazul în care contul dumneavoastră va  inactiv timp de mai 
mult de 30 de minute.

DESPRE APLICAŢIA ON-LINE BROKER1
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PAROLA UITATĂ

În fereastra de conectare, faceţi clic pe . „Parolă uitată“
Completaţi după aceea numele de utilizator în fereastra nou 
apărută și faceţi clic pe . Pentru a genera o „Trimite parolă nouă“
nouă parolă va  trimis Un link la adresa de e-mail stipulată în 
contractul cadru.

CONECTARE2
ACCESARE OLB

Pentru a accesa aplicaţia On-line Broker, 
selectaţi pe pagina web www.akcenta.ro şi 
faceţi clic pe  sau intraţi „ONLINE BROKER“
direct pe www.olb.eu.
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MODIFICAREA PAROLEI

Parola pentru OLB poate  modicată oricând. În meniul 
principal selectaţi opţiunea şi faceţi clic pe „Setare“ „Modificarea 
parolei“. În fereastra deschisă, introduceţi mai întâi parola iniţială 
şi apoi parola nouă, respectând regula specicată în fereastră.

Introduceţi din nou parola nouă. După conrmarea cu clic pe 
butonul  *, pe numărul dumneavoastră de mobil „Codul SMS“
specicat în contractul cadru veţi primi un cod de vericare, pe 
care îl veţi introduce în rubrica corespunzătoare şi veţi conrma 
cu butonul .„Modificare parolă“

În cazul pierderii/divulgării parolei, procedaţi la fel ca în cazul 
modicării standard a parolei. În meniul principal selectaţi opţiunea 
„Setare“ şi faceţi clic pe „Modicarea parolei“.

Pentru prima conectare în OLB, folosiţi parola primită în 
mesajul SMS pe numărul de celular înregistrat în contract. Vă 
recomandăm să o modicaţi cu una proprie după prima 
conectare.

TIP

* Dacă setaţi autenticarea în doi factori utilizând Codul din aplicaţia dvs. mobilă, introduceţi-o aici. Mai multe despre 
autenticarea cu ajutorul codului în aplicaţia mobilă regăsiţi în capitolul Setări – Vericarea în doi factori.

INTRODUCEREA DATELOR DE CONECTARE

Introduceţi numele de utilizator care v-a fost trimis pe adresa de 
e-mail înregistrată. Numele de utilizator este o combinaţie din opt 
cifre. După conrmare, introduceţi pe ecranul următor parola 
care a fost trimisă la numărul dvs. de mobil înregistrat în contract. 
Dacă nu reușiţi să vă autenticaţi, apelaţi la  +4 0312 295 097 .

După conrmare prin clic pe butonul  *, pe „Codul SMS“
numărul dumneavoastră de mobil specicat în contractul cadru 
veţi primi un cod de vericare, pe care îl veţi introduce în rubrica 
corespunzătoare şi veţi conrma cu butonul .„Autentificare“

Din motive de securitate, vă recomandăm să vă modicaţi parola de 
autenticare după prima conectare. Aaţi mai multe la:  
http://www.akcenta.ro/informatii-despre-siguranta.html.
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SETĂRI –
VERIFICAREA ÎN DOI FACTORI

VERIFICARE CU COD –
 VERIFICAREA ÎN DOI FACTORI 

Ori de câte ori este necesară vericarea în doi factori (în două 
faze) (de exemplu, la autenticarea în OLB sau la conrmarea 
ordinelor de plată), aceasta se poate realiza e prin trimiterea 
unui cod prin SMS, e utilizându-se orice aplicaţie mobilă care 
susţine TOTP (Time-based One-time Password Algorithm) și 
care generează codul de autenticare. 

În mod standard, autenticarea în doi factori este congurată în 
OLB sub formă de SMS. Așadar, pentru autenticarea în OLB și 
pentru conrmarea ordinului de plată este necesar să se 
solicite generarea unui SMS cu codul și, pentru autenticare, 
acest cod trebuie scris în câmpul corespunzător.

În cazul în care aveţi congurată autenticarea prin cod generat de aplicaţie și, să zicem, pierdeţi telefonul pe care această 
aplicaţie este instalată, vă rugăm să contactaţi biroul nostru de relaţii cu clienţii la telefon +420 498 777 770.

Dacă doriţi ca vericarea la autenticarea în OLB sau la 
conrmarea ordinelor de plată să se efectueze prin intermediul 
unui cod generat de o aplicaţie mobilă, în meniul principal al 
OLB selectaţi opţiunea  și alegeţi opţiunea „Setări”
„Autentificare în doi factori”. Vor  așate setările actuale ale 
autenticării în doi factori. Pentru a modica la a doua opţiune 
(inactivă în acel moment) faceţi clic pe butonul DA. 

După modificarea la verificare prin intermediul unui cod 
generat, veți fi redirecționați la instrucțiunile de finalizare a 
modificării autentificării: 

Este important să instalați pe smartphone-ul dvs. 
Android sau iOS una dintre aplicațiile specificate. 

Asociați apoi aplicația instalată cu OLB citind codul QR         
       sau introducând manual codul specificat. 

După ce asocierea s-a realizat cu succes, în aplicaţia mobilă vi se 
va crea un cont pentru contractul cadru respectiv din OLB. Acest 
cont va  așat în lista cu celelalte conturi și autenticări adăugate. 

Codul generat se scrie în câmpul corespunzător și se 
confirmă cu butonul .„Confirmare”

Aplicaţia mobilă vă va genera întotdeauna un cod cu valabilitate 
limitată (durata de valabilitate este așată grac), iar acest cod 
poate  utilizat pentru vericarea accesului în OLB sau pentru 
conrmarea ordinelor de plată.

MODIFICAREA LA AUTENTIFICARE CU COD
GENERAT DE O APLICAȚIE MOBILĂ
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Pe un telefon, în cadrul unei singure aplicaţii mobile, se poate 
adăuga un singur acces OLB. Așadar, ecare persoană 
autorizată ar trebui să utilizeze un dispozitiv propriu.
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SETAREA MENIULUI

În cazul în care doriţi să aşaţi structura 
meniului în partea stângă, selectaţi în meniu 
„Setare/Afişaţi structura meniului“. 

SETARE4

STRUCTURA
MENIULUI

FEREASTRA
TRANZACŢIILOR 

ISTORICUL
TRANZACŢIILOR

STADIUL
ACTUAL AL CCI

INFORMAŢII
ACTUALE
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Dacă doriţ i  să așaţ i  parola pentru 
comunicarea telefonică, selectaţi în menu 
„Se t a re  /  Afișarea  pa ro le i  pent ru 
comunicarea telefonică”. Apoi introduceţi 
codul de vericare, care vă va veni sub 
forma unui SMS *.

PAROLA PENTRU COMUNICAREA
TELEFONICĂ

* Dacă setaţi autenticarea în doi factori utilizând Codul din aplicaţia dvs. mobilă, introduceţi-o aici. Mai multe despre 
autenticarea cu ajutorul codului în aplicaţia mobilă regăsiţi în capitolul Setări – Vericarea în doi factori.



ALTE PERECHI VALUTARE

În cazul în care doriţi să încheiaţi o tranzacţie cu o altă pereche 
valutară, deschideţi lista opţiunilor şi selectaţi perechea dorită.

SETARE

Pentru încheierea unei tranzacţii la cursul oferit selectaţi 
pictograma .„Cumpărare/Vânzare“

SALVAREA UNEI ALTE PERECHI
VALUTARE ÎN LISTA PRINCIPALĂ

În cazul în care doriţi ca perechea valutară selectată să e aşată 
automat în lista dumneavoastră principală, selectaţi opţiunea 
„Setare“ „Setarea ferestrelor pentru cursuri , selectaţi 
valutare“, setaţi numărul şi perechile valutare concrete pe care 
doriţi să e aşate.

După conrmare, se va aşa informaţia „Setarea perechilor 
valutare a fost salvată“.

În lista principală puteţi avea salvate şi aşate de la 4 până la 8 perechi 
valutare.TIP

După prima conectare în aplicaţia OLB, se va aşa modulul tranzacţiilor, aşând cursurile perechilor valutare 
principale. Cursurile sunt actualizate continuu în timp real.

MENIUL TRANZACŢII5

Cursurile sunt aşate din punct de vedere al clientului, şi anume:
VÂNZARE = clientul vinde valuta principală a perechii,
CUMPĂRARE = clientul cumpără valuta principală a perechii.
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INTRODUCEREA
PARAMETRILOR TRANZACŢIEI

După selectarea perechii valutare dorite, se va aşa 
formularul pentru încheierea tranzacţiei, în care:

Introduceţi valuta cumpărată /vândută şi suma

Stabiliţi de unde veţi plăti în contul AKCENTA 
( ).„Clientul plăteşte“

a)  În cazul în care doriţi să schimbaţi/folosiţi fonduri 
depuse în CCI, selectaţi varianta .„Din CCI“

b)  În cazul în care transmiteţi fondurile pentru schimb din 
orice alt cont bancar, selectaţi varianta „În contul 
AKCENTA“.

Selectaţi unde va fi direcţionată suma schimbată 
( ).„Akcenta plăteşte“

a)  În cazul în care doriţi să transmiteţi fondurile 
partenerului dumneavoastră în ţară sau în străinătate, 
selectaţi varianta , din care veţi transmite „În CCI“
ulterior fondurile în contul selectat al partenerului 
(procedura detaliată pentru transmiterea plăţii către 
partenerul comercial o veţi găsi în capitolul ORDINE 
DE PLATĂ).

b) Î n cazul în care doriţi să transmiteţi suma direct în 
contul dumneavoastră, selectaţi varianta „În contul 
clientului“.

Introduceţi data decontării

În aplicaţie puteţi seta data dorită a decontării. Faceţi clic pe pictograma calendarului şi selectaţi data decontării. În cazul în care 
tranzacţia nu va putea  decontată la data solicitată, sistemul vă va oferi data cea mai apropiată.

Intervalele (COT – Cut-off time), în care se pot realiza tranzacţii cu valută D+0 (tranzacţia este decontată în ziua încheierii acesteia), 
le veţi găsi în meniul .„Rezumatul general / Rezumatul valutelor şi COT monezilor“
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MENIUL TRANZACŢII
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ÎNCHEIERE DEFINITIVĂ A TRANZACŢIEI

Faceţi clic pe butonul  pentru a conrma „Realizarea tranzacţiei“
încheierea tranzacţiei. Apoi vi se va aşa pe ecran fereastra de 
conrmare şi va începe numărătoarea inversă a termenului de 
15 secunde pentru conrmarea tranzacţiei.

Faceţi clic pe butonul  pentru a conrma tranzacţia denitiv. „Da“
Dacă faceţi clic pe butonul „ , sau după expirarea termenului Nu“
pentru conrmare, tranzacţia va  respinsă şi nu se va realiza.

După conrmare, se va aşa informaţia „Tranzacţia a fost 
încheiată cu succes”. Veţi primi o conrmare pe adresa 
dumneavoastră de e-mail, care va conţine parametri tranzacţiei 
şi instrucţiuni de plată pentru transmiterea fondurilor în contul 
AKCENTA.

Cursul oferit aşat în tabel se modică/schimbă continuu în funcţie de 
evoluţia actuală pe piaţă.TIP
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INTRODUCEREA UNEI
COMENZI DE TRANZACŢIE

3

4

CONFIRMAREA COMENZII

Formularul Comandă serveşte pentru urmărirea cursului, 
pe care îl doreşte clientul. Comanda poate  introdusă pe 
o perioadă de până la o săptămână, aşadar în total 7 zile.

Comanda deja introdusă poate  modicată/anulată în 
submeniul . „Gestionarea comenzilor înregistrate“
Comanda poate  introdusă prin selectarea opţiunii 
„Tranzacţie/Comandă“.

În formularul pentru introducerea comenzii:

Introduceţi perechea valutei (perechea valutei poate 
 selectată sau scrisă)

Stabiliţi dacă vreţi să cumpăraţi/vindeţi valuta

Selectaţi valuta pe care o veţi cumpăra/vinde

Completaţi cursul solicitat de dumneavoastră 

Completaţi suma, pe care doriţi să o cumpăraţi / 
vindeţi

Valabilitatea comenzii este introdusă automat (valabilitatea comenzii poate  până la o săptămână)

Selectaţi de unde veţi plăti suma în contul AKCENTA ( ):„Clientul plăteşte“

a)  În cazul în care doriţi să schimbaţi fonduri depuse în CCI, selectaţi varianta .„Din CCI“

b)  În cazul în care fondurile schimbate vor  trimise din orice alt cont bancar, selectaţi varianta .„În contul Akcenta“

Selectaţi varianta pentru direcţionarea sumei schimbate ( ):„Akcenta plăteşte“

a) În cazul în care doriţi să depuneţi fondurile în CCI, sau și apoi doriţi să le transmiteţi partenerului dumneavoastră în străinătate, 
selectaţi varianta , din care ulterior veţi transmite fondurile în contul selectat al partenerului (procedura detaliată pentru „În CCI“
transmiterea plăţii către partenerul comercial este disponibilă în capitolul ORDINE DE PLATĂ din CCI). 

b)  Î n cazul în care doriţi să transmiteţi fondurile direct în contul dumneavoastră, selectaţi varianta .„În contul clientului“

2
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Comanda este fermă/obligatorie, aşadar în momentul în care cursul va atinge valoarea dorită, sistemul OLB va încheia automat comanda şi o va transfera în 
tranzacţii realizate.

După conrmare, se va aşa informaţia „Comanda a fost 
recepţionată/acceptată“. După conrmare, comanda se va 
transfera automat în fereastra . „Tranzacţii şi comenzi“
Valabilitatea comenzii poate  până la o săptămână, aşadar 7 zile.

Listele comenzilor pot  găsite în meniul „Rezumatul general“.

COMANDĂ

1

3

4

5

6

7 8

2

Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi la Infoline +4 0312 295 097 Pagina 8

TIP
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În opţiunea , selectaţi . Aici veţi găsi lista comenzilor „Tranzacţii“ „Gestionarea comenzilor înregistrate“
introduse cu urmărirea cursului. În cazul în care doriţi să modicaţi sau să anulaţi o comandă introdusă, faceţi 
clic pe comanda respectivă pentru aşarea parametrilor introduşi.

EDITARE COMENZI

Selectaţi din listă comanda pe care doriţi să o editaţi. Faceţi clic 
pe ea şi selectaţi butonul  pentru a face „Editare comandă“
modicări.

Efectuaţi modicările dorite în tabelul aşat. Se poate edita:

Cursul

Suma 

Direcţionarea mijloacelor financiare
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GESTIONAREA COMENZILOR ÎNREGISTRATE
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ANULAREA COMENZII

Selectaţi din listă comanda pe care doriţi să o ştergeţi. Faceţi clic 
pe ea şi selectaţi butonul  pentru „ANULAREA comenzii“
a o şterge.

În tabelul aşat, în rubrica galbenă completaţi cuvântul 
„STORNO“ „Salvează modificările“ şi conrmaţi cu butonul . 
După conrmare se va aşa informaţia „Comanda a fost 
anulată“.
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GESTIONAREA COMENZILOR ÎNREGISTRATE5



Pentru trimiterea plăţii către un partener comercial sau transferul fondurilor din CCI în contul dumneavoastră, 
selectaţi meniul , apoi submeniul . Se va aşa formularul pentru „Tranzacţie“ „Ordin de plată din CCI“
introducerea datelor pentru plată.

CONFIRMAREA PLĂŢII DIN CCI

După conrmare, se va aşa informaţia „Ordinul de plată a fost 
primit“.

SOLD INSUFICIENT PENTRU PLATĂ DIN CCI

În cazul în care în CCI nu va  sold sucient pentru realizarea 
tranzacţiei introduse, se va aşa informaţia: „În momentul de faţă 
nu există fonduri suficiente în CCI pentru a acoperi toate 
operaţiunile de debit ... “. În acest caz, mai întâi trebuie adăugate 
fonduri în CCI. Ordinul de plată rămâne valabil şi plata va  realizată 
după adăugarea fondurilor.

ORDINUL DE PLATĂ DIN CCI6

Aveţi nevoie de ajutor? Sunaţi la Infoline +4 0312 295 097 Pagina 11

INTRODUCEREA DATELOR
PENTRU PLATĂ DIN CCI 

3

4

În formularul pentru introducerea datelor pentru plată 
completaţi:

Suma trimisă Valuta

Dacă doriţi să trimiteţi plata în contul dumneavoastră 
sau către partenerul comercial şi selectaţi în ce cont 
concret va fi direcţionată plata

Dacă doriţi să trimiteţi plata unui partener comercial 
nou, acesta trebuie introdus mai întâi în sistem – faceţi 
clic pe opţiunea  şi „Date bancare ale partenerului“
selectaţi „Introducerea unui nou partener“

Tipul comisionului (SHA = comisioane comune, OUR 
= toate comisioanele sunt plătite de expeditor sau 
BEN = toate comisioanele sunt plătite de beneciar)

Titlul plăţii (doar în cazul plăţii partenerului, rubrică 
opţională)

Motivul plăţii 

Data solicitată a decontării plăţii (este setată automat valuta D+1)

Intervalele (COT), în care se pot introduce ordine de plată cu valută D+0 le veţi găsi în meniul „Rezumatul general / Rezumatul 
valutelor şi COT monezilor“ „Codul SMS“. După completarea tuturor datelor, faceţi clic pe butonul  *. Pe telefonul mobil specicat în 
contractul cadru veţi primi un cod de vericare, pe care îl veţi introduce în rubrica corespunzătoare şi veţi conrma cu butonul 
„Introdu ordinul de plată“  „Introdu OP şi cumpără“ TIPsau .
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În cazul în care aţi anulat o tranzacţie, de care se leagă un ordin de plată din CCI, trebuie anulat şi acest ordin de plată. Dacă nu veţi face acest lucru, plata 
introdusă va  decontată automat în cazul soldului sucient în CCI. Anularea ordinului de plată o puteţi face telefonic împreună cu un angajat al 
departamentului CCI la numărul de telefon 0312295097.

Printr-un singur click pe butonul „Introdu OP şi cumpără”, puteţi să introduceţi ordinul de plată şi în acelaşi timp să cumpăraţi valuta dorită. În urma simplicării, în 
formularul pentru încheierea TRANZACŢIEI se va completa automat suma, inclusiv eventualele comisioane pentru serviciul de plată.TIP

* Dacă setaţi autenticarea în doi factori utilizând Codul din aplicaţia dvs. mobilă, introduceţi-o aici. Mai multe despre 
autenticarea cu ajutorul codului în aplicaţia mobilă regăsiţi în capitolul Setări – Vericarea în doi factori.



ORDINUL DE PLATĂ MULTIPLU DIN CCI

Pentru introducerea mai multor ordine de plată simultan, selectaţi în meniul , ordinul „Tranzacţie“ „Ordinul de 
plată multiplu“.

INTRODUCEREA DATELOR
PENTRU ORDINUL DE PLATĂ MULTIPLU

1 2 3 4

3

4

În formularul pentru introducerea datelor pentru plată completaţi:

Valuta

Data decontării plăţii – aici puteţi seta data dorită pentru decontare. Intervalele (COT – Cut-off time), în care pot  realizate 
tranzacţiile cu valută D+0 le puteţi găsi în meniul .„Rezumatul general / Rezumatul valutelor şi COT monezilor“

Suma trimisă 

Tipul comisionului (SHA= comisioane comune, OUR= toate comisioanele sunt plătite de expeditor sau BEN = toate 
comisioanele sunt plătite de beneciar)

Motivul plăţii (de ex. în cazul transferului, simbolul variabil)

Dacă doriţi să trimiteţi plata în contul dumneavoastră sau către partenerul comercial şi selectaţi în ce cont concret va fi 
direcţionată plata.

Dacă doriţi să trimiteţi plata unui partener comercial nou, acesta trebuie introdus mai întâi în sistem – faceţi clic pe opţiunea „Date 
bancare ale partenerului“ „Introducerea unui nou partener“ şi selectaţi .

După completarea tuturor datelor, faceţi clic pe butonul  *. Pe telefonul mobil specicat în contract veţi primi un cod de „Codul SMS“
vericare, pe care îl veţi introduce în rubrica corespunzătoare şi veţi conrma cu butonul .„Salvează şi închide“
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6

Puteţi introduce în această modalitate până la 10 ordine de plată în valute diferite.
TIP
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* Dacă setaţi autenticarea în doi factori utilizând Codul din aplicaţia dvs. mobilă, introduceţi-o aici. Mai multe despre 
autenticarea cu ajutorul codului în aplicaţia mobilă regăsiţi în capitolul Setări – Vericarea în doi factori.



Pentru introducerea plăţilor regulate către partenerii dumneavoastră, sau pentru transferul de fonduri din CCI 
în contul dumneavoastră selectaţi în meniul , ordinul „Tranzacţie“ „Ordin permanent“.

ORDIN DE PLATĂ PERMANENT DIN CCI
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ANULAREA ORDINULUI
DE PLATĂ PERMANENT

Pentru anularea ordinului de plată permanent selectaţi în meniul 
„Rezumatul general“ „Rezumatul ordinelor de plată , ordinul 
permanente“. Selectaţi ordinul de plată permanent dorit şi în 
partea de jos a ecranului selectaţi „Invalidaţi ordinul de plată 
permanent“. Ulterior veţi  invitat/ă pentru conrmarea acestui 
pas prin introducerea codului de vericare, pe care îl veţi primi 
prin SMS la numărul de telefon specicat în contractul cadru.

Ordinul de plată permanent trebuie anulat cel târziu cu 2 zile înainte de 
data scadenţei acestuia. În caz contrar, va  realizată o altă plată.

INTRODUCEREA DATELOR
PENTRU ORDIN DE PLATĂ PERMANENT

3

4

În formularul pentru introducerea datelor pentru plată 
completaţi:

Denumirea ordinului permanent

Suma trimisă

Valuta

Perioada plăţii (selectaţi intervalul de timp, în care se 
va repeta plata)

Data primei plăţi (data de la care vor  realizate 
plăţile)

Valabilitate până la (data până la care va  valabil 
ordinul permanent)

În cazul în care rubrica va rămâne necompletată, plata va  
realizată până la anularea ei de către client.

Dacă doriţi să trimiteţi plata regulată către un 
partener comercial sau în contul dumneavoastră şi 
selectaţi în ce cont concret va fi direcţionată plata

Dacă doriţi să trimiteţi plata unui partener comercial nou, acesta trebuie introdus mai întâi în sistem – faceţi clic pe opţiunea 
„Partener“ „Introducerea unui nou partener“ şi selectaţi .

Tipul comisionului (SHA= comisioane comune, OUR= toate comisioanele sunt plătite de expeditor sau BEN = toate 
comisioanele sunt plătite de beneciar) 

Titlul plăţii (doar în cazul plăţii partenerului care cere acest titul)

Introducere ordin permanent. După completarea tuturor datelor, faceţi clic pe butonul  *. Pe telefonul mobil  „Codul SMS“
specicat în contract veţi primi un cod de vericare, pe care îl veţi introduce în rubrica corespunzătoare şi veţi conrma cu butonul 
„Introduceţi ordinul de plată permanent“. Ulterior veţi primi pe email o conrmare privind introducerea ordinului permanent.

2

1
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1 2 3 4 6
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5

9

8

Ordinul de plată permanent trebuie introdus cu cel puţin 2 zile înainte de prima plată dorită.
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10
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* Dacă setaţi autenticarea în doi factori utilizând Codul din aplicaţia dvs. mobilă, introduceţi-o aici. Mai multe despre 
autenticarea cu ajutorul codului în aplicaţia mobilă regăsiţi în capitolul Setări – Vericarea în doi factori.



În meniul , aveţi la dispoziţie o listă a tuturor conturilor curente interne proprii şi lista conturilor „Conturi“
AKCENTA CZ a.s.

MENIUL CONTURI7

CONTURI BANCARE AKCENTA CZ

Lista tuturor conturilor AKCENTA CZ a.s. deschise la diferite 
bănci, prin intermediul cărora sunt realizate tranzacţii de plată şi 
valutele în care sunt deschise.

CONTURI BANCARE ALE CLIENTULUI

Lista tuturor conturilor clientului poate  aşată prin clic pe 
opţiunea .„Conturi/Conturile bancare client”
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MENIUL CONTURI

LISTA RULAJELOR ÎN CCI

În meniul , veţi găsi toate rulajele pe care „Rulajul actual în CCI”
le-aţi realizat în CCI selectat. Puteţi ltra extrasul în funcţie de 
coloanele individuale.

Suma, pe care trebuie să o cumpere clientul/să crediteze CCI, şi 
anume INCLUSIV comisioanele, este diferenţa dintre Soldul 
disponibil şi Soldul total. Ordinul de plată introdus se va aşa în 
tranzacţiile neprocesate şi se va scădea din soldul total.

TIP

EXTRASE DIN CCI

Meniul  oferă şi posibilitatea de a genera şi tipări „Conturi”
extrase din CCIul selectat.

Pentru aşarea şi tipărirea extrasului, selectaţi în meniu tipul de 
extras dorit: ,„Tipărirea extraselor lunare din CCI”  „Tipărirea 
istoricului rulajelor din CCI” „Tipărirea extraselor din  sau 
CCI”.
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MENIUL REZUMAT GENERAL8
În opţiunea  din meniul principal puteţi găsi diferite rezumate. „Rezumat general“

REZUMATUL TRANZACŢIILOR

Aici veţi găsi rezumate ale tuturor tranzacţiilor încheiate, 
detaliile tranzacţiilor, inclusiv stadiul în care se aă tranzacţia în 
momentul respectiv.

Detaliile unei tranzacţii concrete se vor aşa făcând clic pe 
aceasta.

REZUMATUL COMENZILOR

Aici veţi găsi rezumatul tuturor comenzilor introduse. Detaliile 
unei comenzi concrete se vor aşa făcând clic pe aceasta.
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MENIUL PREZENTARE

REZUMATUL ORDINELOR
DE PLATĂ DIN CCI

Aici veţi găsi rezumatul tuturor ordinelor de plată din CCI, 
inclusiv detalii ale tranzacţiilor şi detalii conţinând defalcarea.

Detaliile unei tranzacţii concrete se vor aşa făcând clic pe 
aceasta.

REZUMATUL ORDINELOR
DE PLATĂ PERMANENTE

Aici veţi găsi rezumatul ordinelor de plată permanente, inclusiv 
detalii ale tranzacţiilor şi detalii conţinând defalcarea 
comisioanelor aferente ordinului respectiv.

Detaliile unui ordin de plată permanent concret se vor aşa 
făcând clic pe acesta.
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Aici puteţi efectua anularea unui ordin de plată permanent, consultaţi 
capitolul ORDINUL DE PLATĂ PERMANENT.TIP
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REZUMATUL VALUTELOR
ŞI COT MONEZILOR

Acest rezumat conţine valutele (termenele de scadenţă) şi 
in terva le le  max ime (COT) pentru  va lute  D+0 la 
introducerea tranzacţiilor şi a ordinelor de plată din CCI.

MENIUL REZUMAT GENERAL

Dacă doriţi ca plata dumneavoastră să e realizată în aceeaşi zi, trebuie 
introdusă până la ora specicată la COT (Cut-off time). În acest 
interval trebuie creditat şi contul AKCENTA selectat sau să e fonduri 
suciente în contul dumneavoastră CCI.

TIP

LISTĂ COMISIOANE

Aici veţi găsi lista comisioanelor actuale pentru plăţile 
dumneavoastră conform listei de tarife.

TIPĂRIRE ŞI EXPORT

Listele (de tranzacţii, comenzi, ordine de plată din CCI, ordine 
de plată permanente etc.) pot  tipărite uşor prin intermediul 
pictogramei tipărire (în colţul din dreapta jos).

După aşarea opţiunilor, selectaţi , „Tipăreşte lista“ „Tipăreşte 
ordinul de plată“ „Tipăreşte detaliul“ sau . Este disponibilă şi 
posibilitatea de a exporta lista în şier CSV.
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MENIUL PARTENERI9
INTRODUCEREA UNUI NOU PARTENER

Pentru introducerea unui nou partener pentru plăţi 
trimise, faceţi clic pe opţiunea „Parteneri/Introducerea 
unui nou partener pentru plată trimisă“, se va aşa 
formularul Date ale partenerului, unde veţi completa 
instrucţiunile de plată ale partenerului dumneavoastră. 
Rubricile marcate cu galben sunt obligatorii, fără 
completarea acestora partenerul nu poate  salvat.

Atenţionare:

a)   Denumirea contului beneciarului – denumirea ocială 
a contului în bancă.

b) Numărul contului (pentru ţări SEE în formatul IBAN).

Pentru salvarea unui nou partener, faceţi clic pe butonul 
„Salvează şi închide“. După conrmare, se va aşa 
informaţia „Datele bancare ale partenerului au fost 
salvate“.

INTRODUCEREA UNUI
NOU PARTENER PENTRU PLATĂ PRIMITĂ

În cazul în care veţi primi/încasa plăţi de la partenerul 
dumneavoastră şi doriţi să emiteţi Chestionarul pentru plăţi din 
străinătate, selectaţi din meniu  opţiunea „Parteneri“
„Introducerea unui nou partener pentru plată primită“ şi 
completaţi datele obligatorii.

Conrmaţi salvarea partenerului prin clic pe butonul „Salvează 
partenerul“ „Datele . După conrmare, se va aşa informaţia 
bancare ale partenerului au fost salvate“. Apoi, veţi primi pe 
email datele bancare pentru plăţi din străinătate, în care va  
specicat unde trebuie trimisă plata de către partener.
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Activarea unui nou partener va avea loc în termen de 15 minute după 
introducerea lui. Apoi poate  folosit în introducerea tranzacţiilor.



MENIUL PARTENERI

GESTIONAREA
PARTENERILOR PENTRU PLĂŢI TRIMISE

În submeniul , „Gestionarea partenerilor pentru plăţi trimise“
veţi găsi lista tuturor partenerilor introduşi, cu care realizaţi 
tranzacţiile dumneavoastră.

Pentru modicarea parametrilor unui partener deja introdus, 
deschideţi opţiunea . O găsiţi în detaliul „Editare partener“
partenerului concret. Pentru aşarea detaliilor, selectaţi 
opţiunea  în bara de jos a aplicaţiei.„Detaliu“

Conrmaţi modicările efectuate cu butonul „Salvează 
modificările“.

Dacă doriţi să anulaţi un partener, apăsaţi pe „Validare/Invalidare“, 
pe care îl găsiţi sub butonul .„Editare partener“

În acelaşi mod, puteţi gestiona partenerii pentru plăţi primite, de 
la opţiunea .„Gestionarea partenerilor pentru plăţi primite”

EDITARE PARTENER
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În acelaşi mod, puteţi gestiona partenerii pentru plăţi primite, de la 
opţiunea „Gestionarea partenerilor pentru plăţi primite”.TIP
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INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA SIGURĂ A OLB

În fereastra de conectare, urmăriţi periodic „Regulile de 
siguranţă”. În regulile de siguranţă, sunt prezentate principiile 
generale pentru utilizarea sigură a OLB (Cele zece reguli de 
siguranţă) şi informaţii actuale cu privire la pericole (atacuri de 
tip phishing etc.) Aceste informaţii pot  găsite şi pe pagina web 
http://www.akcenta.ro/informatii-despre-siguranta.html

PROCEDURA ÎN CAZ DE SUSPICIUNE DE ABUZ 
DE DATE DE CONECTARE SAU OLB

În caz de orice dubiu, sunaţi la linia noastră info şi comunicaţi 
toate informaţiile, care au dus la suspiciune. Nu utilizaţi OLB, 
vericaţi telefonic ordinele şi plăţile introduse, vericaţi dacă 
datele introduse sunt corecte şi corespund cu instrucţiunile de 
plată pe care le-aţi introdus (îndeosebi corespondenţa 
numărului contului cu denumirea contului, valoarea plăţii). Dacă 
acestea nu corespund, efectuaţi imediat anularea ordinelor.

Aşteptaţi instrucţiunile Akcenta, care vă va comunica cum să 
procedaţi în continuare.

Folosiţi pentru activitatea în OLB numai calculatoare sigure, pe care 
le aveţi în întregime sub control. Folosiţi programe antivirus şi 
antispyware şi actualizaţi-le periodic.

REGULI DE SIGURANŢĂ
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Cod BIC (SWIFT) – cod bancar internaţional. În cadrul SWIFT, ecare bancă are propriul cod unic (BIC), prin 
care se identică.

Comisionul pentru transfer BEN – toate comisioanele sunt plătite de beneciar.

Comisionul pentru transfer OUR – toate comisioanele sunt plătite de expeditor.

Comisionul pentru transfer SHA – comisioane comune.

Cont curent intern (CCI) – instrument ecient pentru realizarea plăţilor internaţionale primite şi trimise şi 
pentru conversia valutară.

Contul AKCENTA – contul bancar al societăţii AKCENTACZ a.s. folosit pentru plăţi.

COT (Cut-off time) – intervalul, în care trebuie introdus ordinul de plată cel târziu, pentru ca plata să e 
prelucrată în aceeaşi zi. De asemenea, în acelaşi interval trebuie creditat contul selectat AKCENTA sau CCI. 
Cut-off time este stabilit cu o oră xă, ca limită pentru primirea ordinelor. După această oră, ordinele de plată 
primite sunt realizate cu scadenţă a doua zi.

IBAN – număr internaţional al contului bancar, care permite realizarea plăţilor în şi din străinătate.

Tranzacţiile în OLB – cursurile sunt aşate din punct de vedere al clientului, şi anume vânzare = clientul vinde 
moneda principală a perechii, cumpărare = clientul cumpără moneda principală a perechii.

Valuta tranzacţiei – termenul folosit pentru intervalul de decontare a tranzacţiilor (termenul de scadenţă).

Verificare în doi factori (se folosește și termenul Verificare în două faze) – un proces care include două 
modalităţi independente de a verica identitatea unui utilizator atunci când vă autenticaţi la diverse servicii on-
line, cum ar  internet banking, diverse platforme on-line, e-mailuri sau reţele sociale.

GLOSAR DE TERMENI11
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Telefon +4 0312 295 097
E-mail info@akcenta.eu
Web www.akcenta.ro

CONTACTE:
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