
e-Soluții pentru perform@nță



Registrul

mandatelormandatelor

FORUM NATIONAL SEPA, IBR, 12.05.2011 Programul SEPA, TransFonD



DEBITOR CREDITOR

9. OK?

5. Validare
SENT

Registru 
Mandate

8. O K

1.Mandat

Registrul mandatelor

BANCA 
CREDITORULUI

BANCA 
DEBITORULUI

3. MANDAT

(fisier .jpeg + 
.xml semnate 
electronic)

6. Confirmare/

Autorizare

2. Mandat 
dematerializat

4. MANDAT

(fisier .jpeg + .xml 
semnate electronic)

7. Confirmare 
inregistrare 
mandat valid

5. Validare

Validare 
semnatura

SENT

TRANSFOND



Spatiu banca-client

Serviciu conex DMF

Semnare 

Mandat

Registru 
Mandate



Spatiu banca-client

e-Mandate

Semnare 

Mandat

Registru 
Mandate



Bancă debitoare

• Eliminarea hârtiei din circuitul mandatelor

• Implementarea unui mecanism care ar preveni apariția excepțiilor

• Obținerea unei copii a mandatului în aceeași zi

• Externalizarea către TransFonD a semnării electronice a mandatelor

Bancă creditoare

• Își îmbogățește portofoliul de servicii adresat creditorilor

Avantajele managementului centralizat al mandatelor

• Își îmbogățește portofoliul de servicii adresat creditorilor

• Standardizarea mandatelor

Debitor

• Drept de refund

• Posibilitatea de a da mandatul în orice punct, fie la Banca debitoare, fie la Creditor

Creditor

• Externalizarea către TransFonD a arhivării electronice a mandatelor

• Anularea automată a mandatelor după 36 luni de inactivitate

• Variante multiple de emitere a mandatelor



Migrarea mandatelor din schema curentă

Banca DebitoareBanca Debitoare

• Dematerializează mandatele

• Trimite mandatele/informațiile de 
mandat către TransFonD

• Notifică Debitorul privind migrarea 
mandatului

CreditorCreditor

• Recepționeaza mandatele SEPA

• Creează mandatul SEPA prin confirmarea 
cererii de mandat

• Transmite către TransFonD prin Banca 
Creditoare statusul cererii

Banca CreditoareBanca Creditoare

• Recepționeaza cererile de mandat SEPA 
de la TransFonD

• Trimite către Creditor cererea de mandat
SEPA

• Recepționeaza statusul mandatului SEPA

• Transmite către TransFonD statusul
mandatului

TransFonDTransFonD

• Oferă seria unică pentru mandatele SEPA

• Creează cererea de mandat în format 
SEPA

• Înregistrează cererile de mandat SEPA în 
Registru și întreține statusul

• Transmite cererea de mandat în format 
SEPA către Creditor prin Banca 
Creditoare



Mulțumesc!

Bogdan Năstase

sepa@transfond.ro


