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Doua banci romanesti 

dau startul Platilor Instant 

in Romania
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Am inceput pregatirile 

acum aproximativ 1 an 

pentru ca au fost necesare dezvoltari 

de aplicatii si testari.

De la BT, din proiect (pentru pregatiri si 

lansare) fac parte colegi din 8 departamente 

diferite.
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Lansarea 

serviciului Plati Instant                                

si faptul ca suntem                             

printre pionerii acestuia,

parte din strategia BT 

#goingdigital
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Plati 24/7/365 prin BT24 

Internet Banking & Mobile Banking

Transfer de bani prin aplicatia 

BT Pay catre clientii BT, dar si ai 

altor banci, folosind IBAN-ul

1 2
Premiere 
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• Functionalitate non-stop 24/7/365;

• Plati instant: sume de pana la 49.999 lei;

• Incasari instant in conturile curente si de card;

• Pentru antreprenori, Platile Instant vor fi gratuite

in cadrul pachetului Nelimitat pentru IMM (este cel

mai bun pachet pentru IMM din piata, cu cea mai

are retea de IMM-uri abonate, peste 200.000).

Plati interbancare instant 
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• Aprovizionarile in zilele de weekend nu mai sunt o 

problema: antreprenorii pot plati instant, iar banii

apar in contul funizorului tot instant.

• Masinile cu marfa sunt la sediul furnizorului, care, 

pentru a elibera marfa, are nevoie de bani in cont. 

Antreprenorii pot face plata instant. 

Cum ajuta platile instant 
antreprenorii. Exemple 
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Transfer de bani prin BT Pay 

• BT Pay, prima aplicatie de tip wallet din 
Romania, are o optiune noua, care permite 
inclusiv transferurile de bani catre cei care care
lucreaza cu alte banci, pe baza de IBAN.

• Pana acum transferul putea fi facut doar
BT Pay – BT Pay pe baza contactelor din agenda 
Telefonica.

• Suma maxima pentru transferuri (spre IBAN sau 
numar de telefon) este de 4 mii lei/zi/card. 



9

Perspective 

Platile Instant aduc o noua experienta/era pentru oameni si companii

Banii vor circula instantaneu

Fluxuri comerciale accelerate
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