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Serviciul AliasPay simplifică procesul de inițiere a unei plăți prin utilizarea

de către plătitor a numărului de telefon al beneficiarului, în locul IBAN-ului.



Baza legală: schema SPL a Asociației Române a Băncilor

SPL (Standardised Proxy Lookup) furnizat de TRANSOND
băncilor participante

3

1

2

utilizează o bază de date centralizată 
NUME - Alias (mobil) - IBAN 
alimentată de bănci (proprii clienți)

4

5 Răspunde la interogările băncilor participante furnizând un IBAN 
corespunzător unui Alias (mobil - deocamdată)

Facilitează inițierea de plăți de către clienții băncilor
folosind doar numărul de mobil



Rapiditate
un timp de răspuns la 

interogări mai mic de 2 

secunde

Caracteristici serviciu TRANSFOND

Disponibilitate
Siguranță

operațională

HelpDesk disponibil 24/7/365

Interoperabilitate
la nivel SEPA (in viitor) 

Arhivare electronică 

(la solicitarea participantului)

Competitivitate - aliniere 

la oferte similare de pe piață



Utilizatori finali:
- Clienții  băncilor/furnizorilor de servicii de plată participante la 

serviciul AliasPay

Bănci/ furnizori de servicii de plăți: 

▪ participante la SENT 

▪ au aderat la Setul de Reguli (schema) SPL emis de ARB

▪ participare AliasPay - 2 tipuri:

- înrolare + interogare
- doar înrolare 

Până în acest moment au implementat AliasPay pentru clienții lor

Eligibilitate - Participanți și utilizatori finali



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Clientul plătitor accesează, prin intermediul telefonului mobil, aplicația de inițiere plăți pusă la dispoziție de banca sa și selectează numărul de telefon al persoanei căreia dorește să îi transmită plata, din lista de contacte; 

Banca debitorului transmite o interogare către aplicația AliasPay referitoare la IBAN-ul aferent numărului de mobil selectat; 

     Dacă numărul de telefon este înregistrat (cu status ACTIV), aplicația AliasPay generează un mesaj de răspuns care conține IBAN-ul și numele beneficiarului, asociate numărului respectiv; 

 

     În aplicația de plată a plătitorului sunt afișate IBAN-ul și numele beneficiarului; 

 
     Plătitorul completează suma de plată și confirmă inițierea plății; 

 
     Banca plătitorului preia mesajul de plată și îl transmite băncii creditorului prin canalul adecvat (OP obișnuit, SCT instant, etc.); 

 

     TRANSFOND procesează instrucțiunea de plată și o transmite băncii beneficiarului; 
 

Banca destinatară pune banii la dispoziția clientului beneficiar. 
 

 

    Notă: Prin BANCA INIȚIATOARE sau BANCA DESTINATARĂ se înțelege orice tip de FURNIZOR DE SERVICII DE PLATĂ (PSP) 
 

Interogare referitoare 

la IBAN-ul aferent 
numărului de mobil 

selectat 

Accesare aplicație 
de inițiere plăți și 

lista de contacte 
(selectare număr 

de telefon)  

 

Generare mesaj de 
răspuns care conține 

IBAN-ul și numele 
beneficiarului, asociate 

numărului respectiv 

CASA DE 

COMPENSARE 

AUTOMATĂ 

(SENT) 
 

 

Afișare IBAN 
și nume 

beneficiar 

Completare sumă 
de plată și 

confirmare 
inițiere plată 

Punerea 

banilor la 
dispoziția 

clientului 

Transmitere mesaj de 

plată la TRANSFOND 
pentru procesare (OP 

obișnuit, SCT instant, 
etc.). 

• PERSOANE FIZICE 

• PERSOANE JURIDICE 

• AUTORITĂȚI 

 

 

• PERSOANE FIZICE 

• PERSOANE JURIDICE 

• AUTORITĂȚI 

 

Mobile banking 

 

Procesare  
instrucțiune de 

plată de către 
TRANSFOND și 

transmitere către 
BANCA 

BENEFICIARULUI 
 

CLIENT 

PLĂTITOR 

 

 

BANCA 
PLĂTITORULUI 

 

 

CONTUL  
CLIENTULUI 

PLĂTITOR 

 

CLIENT 

BENEFICIAR 

 

 
 

BANCA 

BENEFICIARULUI 
 

 

Cum funcționează AliasPay



Operatorii economici

Pot (teoretic) iniția plăți prin utilizarea numărului de mobil al

furnizorului (în locul IBAN-ului)

Furnizorii de servicii de plată

pot oferi clienților lor serviciul AliasPay prin intermediul aplicației de mobile

banking sau a altor aplicații.

Situații de utilizare (Usecase-uri posibile)

P2P:  
- în inițierea de transferuri de bani către rude, prieteni, cunoștințe; 
- la ”împărțirea” unei note de plată între colegi, prieteni etc;

P2M
- în inițierea de plăți către firme (magazine mici, PFA, etc); 
- în inițierea de plăți către furnizori din mediul on-line, înrolați cu numărul 

de telefon mobil în AliasPay;



✓ Prin transfer credit “normal” prin SENT/ ReGIS

✓ Prin Plăți instant (SCT Inst) - decontare imediată

Viteza de execuție a plății va depinde de:

• alegerea inițiatorului plății (dacă banca inițiatoare își va furniza serviciul și pentru
plăți instant și pentru plăți tradiționale)

• modul în care banca inițiatoare a optat să furnizeze serviciul pentru clienții săi.

Procesarea plății inițiate prin AliasPay- opțiuni



Ionel Dumitru

Consilier Director General


