GHID
pentru plata facturilor prin intermediul serviciului 24 Banking
Prin selectarea opțiunii Plata Serviciilor din meniul principal, aveți posibilitatea să achitați facturile Dumneavoastră
pentru serviciile prestate de următoarele companii:


Amenzi poliția



Moldtelecom Telefonie fixa




Apa Canal Bălți S.A.
Apa Canal Chișinău S.A.




Orange
Oratorica




Arax
Argus




Paynet Wallet CashIn
Petrom




Auto Salubritate
Avon




RapidLink
Registrul Garanțiilor



Caritate.md



Rotalin Gaz




Cartel-Sistem
Cazier Judiciar




Save Life MD
Servicii Starea Civila




Cet Nord
Faberlic




Servicii Electronice CRIS Registru
Servicii Fiscale




FEENORD
Gaz Natural Fenosa




Servicii Apostilare
Simtravel



Goldenrosemd.com



Starnet




Impozit pe bunuri imobiliare
Impozit pe venit




Star TV
StroyMaster Domofon




InfoCom
Infobon




Sun TV
Taxa pentru Grădinițe




Infosapr
Makler




Unite
Zebra TV



Moldcel



999.md




Moldova – Gaz S.A.
Moldtelecom Internet



900.md

Pentru a achita careva facturi ale companiilor sus prezentate este necesar să efectuați următorii pași:

I. Definire furnizor de servicii


Tastați butonul NOU din meniul Plata serviciilor:



Indicaţi detaliile furnizorului pentru definirea furnizoului de servicii:

1) Organizație - furnizorul trebuie selectat din lista disponibilă.
2) Număr contract - numărul dvs. de referință pentru furnizorii de servicii (mai jos sunt prezentate
exemple de numere de referință pentru fiecare factură):
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I.

Moldova – Gaz S.A.

II. Moldtelecom Telefonie fixă (se indică primul bloc de cifre; cifrele după spațiu NU se indică)

III. Moldtelecom Internet (se indică primul bloc de cifre; cifrele după spaţiu NU se indică)
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IV.
Unite:
- In baza contului abonatului (se indică primul bloc de cifre; cifrele după spaţiu NU se indică), sau
- In baza numarului de telefon, in formatul 373xxxxxxxx

V.
-

Gas Natural Fenosa:
In baza NLC (vor fi extrase spre plata toate facturile neachitate la moment pentru NLC-ul setat) sau
In baza Simbolului variabil (va fi extrasa doar factura aferenta Simbolului variabil introdus – in caz ca
se doreste achitarea unei singure facturi si nu a tuturor facturilor neachitate la moment pentru un anumit
NLC)
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VI.

Moldcell – in baza numarului de telefon, in formatul 6xxxxxxx sau 7xxxxxxx

VII.
Orange – in baza numarului de telefon, in formatul 6xxxxxxx / 7xxxxxxx (pentru telefonie
mobila) / 1xxxxxxx (pentru internet fix) sau 2xxxxxxx (pentru telefonie fixa)

VIII.

Infosapr

IX. InfoCom
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X. Infobon

XI. Apa Canal Chișinău S.A. (se indica tipul facturii SP sau AP si numarul contului – SPXXXXXX)

XII.

BCR Chisinau S.A
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XIII.

Cet-Nord

XIV.
FEE – NORD (se indică prima cifra cu / de la avizul de plată, apoi se indică numarul
contului)
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XV.

Starnet SRL

XVI.

Amenzi rutiere

XVII.

Auto Salubritate I.M.
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XVIII.

StroyMaster Domofon

3) Alias – (opțional) nume atribuit de dvs. furnizorului de servicii. Acesta poate fi aplicat pentru
comoditatea dvs. În cazul în care aveți mai multe facturi pentru același furnizor de servicii, aveți
posibilitatea să atribuiți nume proprii furnizorului de servicii din fiecare factură.
4) Număr Cont - contul dvs. bancar, din care se va efectua plata (la necesitate, la achitarea
facturilor aveți posibilitatea să selectați și un alt cont, din care se va efectua transferul).


Tastaţi butonul Transmite. Furnizorul de servicii a fost adăugat in lista dvs.:

Pentru a defini următorul furnizor de servicii este necesar de repetat pașii menționați mai sus.
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II. Modificare Furnizori de Servicii
Cum se editează detaliile unui furnizor de servicii?
Tastați butonul
butonul Editează:

din dreptul fiecărui furnizorilor de servicii definit din meniul Plata Serviciilor. Alegeți

Toate detaliile Furnizorului vor fi afișate pe ecran:

După modificarea datelor, tastați butonul Transmite.
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Cum se șterge un furnizor de servicii?
Selectați Furnizorul de servicii pe care doriți sa-l ștergeți și tastați butonul Șterge. Din fereastra de dialog
apărută, alegeți butonul Da/Nu, după caz.

III. Plata serviciilor
Cu ajutorul acestui Serviciu aveți posibilitatea să achitați facturile furnizorilor de servicii definiți.
Achitarea facturilor se va efectua numai în monedă națională.
1. Selectați meniul Plata facturilor
Se afișează lista furnizorilor de servicii (definiți anterior de dvs.) cu detaliile aferente acestora:
a) Organizația - numele organizației beneficiare;
b) Număr Contract - numărul dvs. de referință pentru furnizorul de servicii;
c) Număr Cont - contul dvs. bancar, din care se va efectua plata (la necesitate aveți posibilitatea să selectați
și un alt cont la achitare);
d) Alias - numele atribuit de dvs. furnizorului de servicii.
2. Selectați Furnizorul dorit, apoi tastați butonul Solicitare Factură:
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Sistemul va afișa lista de facturi disponibile pentru furnizorii selectați

3.

În fereastra de dialog apărută, selectați factura dorită spre achitare și tastați butonul Plătiți:

4. Se va afișa ecranul cu detaliile facturii spre plată.

NOTĂ: Dacă este necesară furnizarea unor informații actuale (cum ar fi indici de contor), introduceți
informația solicitată.
Unele facturi permit modificarea Sumelor spre plată. Dacă aveți nevoie să introduceți o altă sumă spre plată
decât cea din factura emisă puteți modifica suma.
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5. Tastați butonul Transmite.
6. Apoi confirmați sau anulați plata, tastând butonul Confirmare sau Anulează.

7. În caz de necesitate selectați un alt cont al dvs. din care se va efectua transferul pentru achitarea
plății.
NOTĂ: Contul selectat în mod implicit depinde de setările efectuate de dvs. la definirea furnizorului de
servicii.
8. Tastând butonul Confirmare veți fi direcționat către ecranul de confirmare a transferului:
Pentru finalizarea operațiunii, este necesar să autorizați tranzacția, prin metoda de autorizare pentru care ați
optat la abonare.
Daca ați optat pentru autorizare prin parolă de unică folosință (OTP):
a) La tastarea butonului Confirmare sistemul generează parola de unică folosință (OTP) și o
expediază prin e-mail/SMS, în dependență de metoda de recepționare a parolelor pentru care ați
optat la abonare.
b) Introduceți parola de unică folosință (OTP) recepționată în câmpul corespunzător.
c) Pentru finalizarea tranzacției tastați butonul Transmite.

Daca ați optat pentru autorizare cu Semnătura Digitală:
Selectați opțiunea Fișier, dacă certificatul digital este disponibil pe stația dvs. de lucru sau alt suport de
unde acesta poate fi citit. Introduceți parola certificatului și tastați butonul Transmite.
În cazul în care la abonare ați optat pentru opțiunea de recepționare a confirmărilor privind efectuarea
tranzacțiilor, veți recepționa prin e-mail sau SMS, în dependență de opțiunea selectată, un mesaj
privind statutul tranzacției.
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