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Sisteme funcţionale şi proiecte internaţionale de sisteme 
de Plăţi Instant
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Non stop Instant – viteză
procesare
≤ 10 secunde
între bănci

Produs nou al TFD -
SENT, alături de OPv, 
SCT, SDD, ID.
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Caracteristici generale produs Plăţi Instant –TRANSFOND

Suma maximă a unei 
tranzacții: 49.999 lei

 Procesare mesaje SCT Inst, Recall, Request for Recall, SCT Inst inquiry message

 Compensarea tranzacţiilor

 Irevocabilitatea plăților - orice plată acceptată de sistem va fi decontată

 Utilizarea garanțiilor constituite de participanți în sistemul ReGIS

 Decontarea rezultatelor compensării în ReGIS

 Acces nerestricționat pentru participanți direcți decontatori și nedecontatori

 Produs în lei



Cum funcționează?
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6 • posibilitatea de plată a salariilor în orice zi calendaristică (payroll)

• posibilitatea de reconciliere real-time (accounts receivable)

• eliminarea cut off time-ului la nivelul sistemului bancar

Plăţi Instant – avantaje pentru operatorii economici

• posibilitatea de promovare prin acordare de discounturi

• recepţionarea imediată a banilor în cont (impact pe cash flow) 

• reducerea cheltuielilor cu numerarul

2

3



• Plata și recepţionarea imediată a banilor din/în cont (transferul 
de la o bancă la alta durează doar câteva secunde)

Plăţi Instant – Avantaje pentru clienții persoane fizice

• Plăți Instant este disponibil ORICÂND (24 de ore pe zi, 7 zile 
pe săptămână, 365 de zile pe an)

• Nu este nevoie să cumperi nimic, să instalezi sau să te 

ȋnregistrezi. Singura condiţie necesară pentru a beneficia de 

plăţile Instant este ca serviciul să fie oferit de către banca ta 

și banca beneficiarului plăţii



Model de comisionare

Abonament lunar de participare la 
SENT, Componenta Plăți Instant –
1000 RON

Instrucțiune SCT Inst – 0,45 RON -
participantul iniţiator

Instrucțiune SCT Inst – 0,45 RON -
participantul destinatar

 TRANSFOND comisionează doar prestatorii de servicii de plată (participanții la 
Componenta Plăți Instant a SENT)

 În perioada 10 decembrie 2018 - 9 decembrie 2019 TRANSFOND acordă 
GRATUITATE participanților care se conectează la serviciu



Start

Contactați 
TRANSFOND

HELPDESK –
021/201.75.30

helpdesk@transfond.ro

Meeting 
bilateral

Prezentare 
produs și proces

Clarificări

Documentație 
produs

Dezvoltare 
internă

•Document tehnic

•Schemă PI ARB

Solicitare acces 
mediu test

Program testare

(perioadă)

Derulare teste libere 
și controlate 

Suport TRANSFOND

Raport 
testare

Acces pe mediul 
de  producție 
TRANSFOND 

TRANSFOND

Notificare 
comunitate –

nou participant!

GO LIVE

BNR

Notificare 
intenție (contract 

decontare și 
garanții)

ARB

Semnare 
convenție 

schemă Plăți 
Instant

TRANSFOND
•Contract 
decontare garanții 
semnat cu BNR

•Confirmare 
aderare schemă 
Plăți Instant 
(ARB)

În paralel

Înrolarea unei bănci – participant direct decontator în 
serviciul Plăți Instant



Factori care influențează adoptarea produsului
(lecții învățate din experiența altor țări)

Gradul de adopție a plăților instant depinde de nivelul 

de utilizare al canalelor alternative

Comisioane mari Adoptarea scăzută a serviciului (KIR Polonia)

Comisioane 

zero/scăzute 
Factor stimulator (UK, Danemarca)

Servicii 

complementare 

platformei

Băncile au dezvoltat numeroase servicii 

bazate pe infrastructura de plăți instant

Canale alternative 

Condiții de piață
Adopția serviciului este influențată de implicarea 

autorităților și/sau de competiția din piață



Întrebați banca dumneavoastră 

despre serviciul Plăți Instant 
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