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INTRODUCERE 

Iti multumim ca ai ales serviciul nostru de Internet Banking! 

Cu Click 24 Banking ai acces la conturile tale, operatiuni bancare si informatii utile, de pe orice calculator 

conectat la Internet, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. 

In acest manual vei regasi principalele informatii care te vor ajuta sa descoperi cum sa utilizezi Click 24 

Banking. 

CONDITII DE UTILIZARE SI SECURITATE 

Poti accesa serviciul de internet banking de la orice calculator sau laptop/notebook conectat la Internet, 

cu sistem de operare Windows/Mac OS  si urmatoarele versiuni de browser: 

 Internet Explorer (minim versiunea 7 )  

 Mozilla Firefox24+ 

 Opera 12+ 

 Chrome 31+ 

 Safari 6+(Mac) 

Ca utilizator al unui serviciu de Internet banking este important sa cunosti urmatoarele: 

 informatiile de acces (autentificare) si semnare sunt confidentiale și nu trebuie comunicate unor 

terte persoane indiferent de situatie. 

 foloseste serviciul de pe calculatorul personal cu utilizarea unui sistem de operare si a unei 

solutii antivirus in permanenta actualizate. Asigura-te ca site-ul pe care l-ai accesat este unul 

securizat (https) si verifica certificatul de securitate al site-ului. 

 Foloseste intotdeauna butonul de deconectare pentru a iesi din aplicația Click 24 Banking. 

 IMPORTANT! Este foarte important sa nu dai curs niciunei solicitari prin care se cere furnizarea 

unor date confidentiale si te rugam sa contactezi în cel mai scurt timp Banca . 

 



LOGIN 

Pentru accesul in aplicatie este obligatorie introducerea datelor personale de conectare: 

 

Nume utilizator – alocat de catre Banca si furnizat odata cu subscrierea la acest serviciu sau ales de tine 

anterior in aplicatie. 

Parola – introdu codul generat de dispozitivul token (etoken) prin apasarea tastei 1 sau parola pentru 

optiunea serviciului de internet banking cu autentificare simplificata.Pentru introducerea parolei ai 

posibilitatea de a utilizata tastatura virtuala sau tastatura calculatorului. 

Dupa introducerea datelor apasa butonul LOGIN pentru accesul in aplicatie. 

 

 
 
 

  



1. NAVIGAREA IN CLICK 24 BANKING 

 

Dupa conectarea in Click 24 Banking BCR poti intalni urmatorul ecran daca te afli intr-una din situatiile 
pe care ti le prezentam mai jos: 
 

 Esti la prima conectare si folosesti o parola statica oferita de banca si primita prin SMS 
In acest caz poti sa iti personalizezi  datele de autentificare direct in acest ecran: 
 

 

 
 Alege un nume de utlizator simplu pe care il vei introduce de fiecare data cand vei dori sa te 

autentifici in cont 
 Alege o parola conform politicii pe care ti-o prezentam si ofera siguranta deplina contului tau 

dar si flexibilitate 
 
Daca esti in situatia in care parola ta este expirata,ti-ai resetat parola sau pur si simplu realizezi 
conectarea cu parola o sa urmezi pasi pe care i-am mentionat mai sus pentru schimbare. 
 

 



Imediat dupa ce ai trecut de pasi in care ti-ai personalizat datele de autentificare, in ecranul de mai jos 

iti este afisata o imagine completa a situatiei tale financiare 

 

 
Mai jos iti este explicata functionalitatea completa a fiecarui meniu disponibil in aplicatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foarte Important! Meniurile disponibile in aplicatiei sunt dinamice. Ele sunt afisate in functie de produsele active pe 

care le detii la BCR.  



2. PLATI  

 

In modul PLATI poti realiza o serie diversificata de plati in lei sau plati in valuta.  Fie ca alegi sa iti platesti 

o factura, sa faci o plata catre o alta banca din Romania sau din afara tarii este necesar sa urmezi pasii 

detaliati mai jos. 

 

 

2.1. Plata lei (RON) 

Meniul Plata lei iti permite efectuarea de plati in lei catre beneficiari cu conturi deschise la bancile din 
Romania precum si plati internationale in RON. 
 
Pentru a efectua o plata in lei: 

 Completeaza IBAN-ul beneficiarului. Daca beneficiarul a mai fost folosit in aplicatie si ai salvat 
transferul ca sablon, il regasesti in lista derulanta cu sabloane personale. 

 Daca ai introdus contul IBAN apasa butonul Verificare IBAN pentru a continua; 
 

 
 Alege Contul platitor; 
 Completeaza detaliile beneficiarului (ex: Nume, CNP); 
 Completeaza detaliile transferului (Suma, Detalii plata); 

 



 
 
Dupa ce ai introdus datele apasa butonul Semneaza pentru a initia tranzactia. 



 

Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 

Daca toate datele completate sunt corecte introdu codul generat de token si apasa butonul Continua. 

Codul de securitate generat de dispozitivul token este format din sase cifre. 

 

Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 
Daca doresti sa salvezi aceasta tranzactie in forma curenta, apasa pe butonul Salveaza(pdf). 



2.2. Plata in valuta 

Meniul Plata in valuta iti permite efectuarea de plati in valuta catre orice banca din lume, inclusiv 
Romania. 
 
Pentru a efectua o plata in valuta: 
 

 Completeaza contul beneficiarului (IBAN sau numar de cont) si apasa butonul Continua; 
In plus, daca ai un sablon personal deja salvat, il poti selecta din lista si astfel ai toate detaliile 
completate. 

 
Dupa ce ai ales Beneficiarul :. 

 Alege Contul platitor; 
 Completeaza detaliile beneficiarului (Tara Banca Beneficiar, Nume, Adresa beneficiar);  
 Completeaza detaliile transferului (IBAN, BIC, Suma, Detalii plata); 



 

  



Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte, introdu codul generat de token si apasa butonul Continua. 
Codul de securitate generat de dispozitivul token este format din sase cifre. 
 

 
 
  



 
  
Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. Daca doresti sa salvezi aceasta 
tranzactie in forma curenta, bifeaza optiunea Salveaza(pdf). 
 

2.3. Plata facturi 

 Meniul Plata facturi iti permite efectuarea de plati catre furnizori de utilitati. Pentru a efectua o plata 
de facturi ai urmatoarele optiuni: 
 

 Cauta furnizorul dorit sau selecteaza direct sablonul personal salvat pentru furnizor 



 

Pentru a efectua o plata de facturi: 

 Selecteaza Contul platitor. 
 Daca doresti sa salvezi aceasta tranzactie in forma curenta, bifeaza optiunea Salveaza ca sablon 

si alege o denumire pentru sablon. Sablonul il vei regasi pentru utilizare in Sabloane personale. 
 Completeaza detaliile specifice fiecarui furnizor (ex: Cod Client, Nr. factura). 

 

 



Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea. 
 

 
Daca doresti sa salvezi aceasta tranzactie in forma curenta, apasa pe butonul Salveaza (pdf). 

2.4.  Plata automata a facturilor (direct debit) 

 Meniul Plata automata a facturilor (direct debit) iti permite setarea unor mandate prin care plata 
facturilor catre furnizorul ales se va face automat, in conditiile stabilite de tine. 

 



 
Pentru a crea un mandat urmeaza pasii de mai jos: 

 Selecteaza contul platitor; 
 Completeaza toate detaliile solicitate in formular; 

  
Dupa introducerea datelor apasa butonul Continua pentru a initia tranzactia. 

 
 



Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea.  
 

 
 

In meniul Plata automata a facturilor cu optiunea Lista mandate Direct Debit verifici lista mandatelor 

active de Direct Debit pe care le detii. 

 
 



2.5. Plata impozite si taxe 

Meniul Plata impozite si taxe iti permite efectuarea de plati impozite si taxe catre MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE in contul minsterului deschis la BCR. 
 
 Pentru a efectua o plata de impozit trebuie sa urmezi pasii de mai jos: 

 
 Selecteaza sablonul din categoria de impozit pe care vrei sa o achiti; 

 
 Selecteaza Contul platitor; 
 Completeaza toate detaliile solicitate in formular; 

 



 Dupa introducerea datelor apasa butonul Semneaza pentru a autoriza tranzactia. 



 
 
Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea.  
 



 
 

Daca doresti sa salvezi aceasta tranzactie in forma curenta, apasa optiunea Salveaza (pdf). 
 

2.6. Plata recurenta 

 

 Meniul Plata recurenta (standing order) iti permite setarea unor tranzactii care se vor realiza automat, 
in conditiile stabilite de tine. 
 
Pentru a crea o plata recurenta urmeaza pasii de mai jos: 

 Selecteaza contul platitor 
 Completeaza datele beneficiarului(IBAN, nume) 
 Completeaza conditiile specifice plati (suma, periodicitatea, data etc.)  

 
Dupa introducerea datelor apasa butonul Continua pentru a initia tranzactia. 
 



 
 
Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Inapoi pentru a le edita. Daca 
toate datele completate sunt corecte introdu codul generat de token si apasa butonul Continua. Codul 
de securitate generat de dispozitivul token este format din sase cifre. 
   
 



 
 
Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 
Daca doresti sa salvezi aceasta tranzactie in forma curenta, apasa optiunea Salveaza (pdf). 

3. TRANSFERURI INTERNE  

In acest modul poti realiza o serie de transferuri intre conturile proprii in aceeasi moneda. Fie ca alegi sa 

iti alimentezi un card de credit, sa faci un schimb valutar sau sa alimentezi/deschizi un cont de economii 

este necesar sa urmezi pasi prezentati mai jos. 

 



3.1. Schimb valutar 

Meniul Schimb valutar iti permite efectuarea de schimburi valutare intre conturile tale disponibile in 
Click 24 Banking.  
 
Pentru a efectua un schimb valutar: 
 

 Selecteaza Contul platitor si Contul beneficiar; 
 Completeaza Suma; 

 

 
 
 

 
Dupa introducerea datelor apasa butonul Continua pentru a initia tranzactia. 
 

 

Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea.  
 

 

Apasa pentru a 
vizualiza rata de 

schimb 



 

Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 
Daca doresti sa salvezi aceasta tranzactie in forma curenta, apasa optiunea Salveaza (pdf). 
 

3.2. Alimentare depozit la termen 

Pentru a alimenta un depozit la termen urmeaza pasii de mai jos: 
 

 Selecteaza Contul care urmeaza sa fie debitat; 
 Selecteaza Depozitul pe care doresti sa il alimentezi; 
 Completeaza Suma pe care o transferi in depozit; 

 

 

Dupa introducerea datelor apasa butonul Semneaza pentru a initia tranzactia. 



 

Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 

Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea.  

 

Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 

Daca doresti sa salvezi aceasta tranzactie in forma curenta, apasa butonul Salveaza (pdf). 

Pentru a vedea istoricul ultimelor tale tranzactii apasa butonul Istoric Tranzactii. 

3.3. Rambursare card credit 

Pentru alimentarea cardului de credit personal: 
 

 Selecteaza Contul platitor; 
 Complteaza detaliile tranferului; 
 Completeaza Suma dorita pentru alimentarea cardului; 
 Daca detii mai multe carduri de credit este necesar sa alegi din lista derulanta cardul de credit pe 

care doresti sa il alimentezi. 



 

Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Anuleaza pentru a le edita. 

Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Semneaza pentru a initia tranzactia. 

 

 



Daca doresti sa salvezi aceasta tranzactie in forma curenta, apasa butonul Salveaza (pdf). 
Pentru a vedea istoricul ultimelor 10 tranzactii apasa butonul Istoric Tranzactii. 
 

 

 

4. RAPOARTE UTILE 

Cu ajutorul rapoartele disponibile in acest modul, iti poti vizualiza si verifica situatia financiara. 

 

4.1. Istoric tranzactii 

Meniul Istoric Tranzactii iti permite sa vizualizezi lista tranzactiilor pentru conturile tale. Ai la dispozitie o 
serie de filtre de cautare pentru identificarea tututor operatiunilor pe conturile tale din ultimele 90 de 
zile. 
 
Pentru a cauta tranzactiile pe un cont: 

 Selecteaza Contul pentru care doresti sa vizualizezi tranzactiile.  
 Selecteaza intervalul si tipul tranzactiei 



 

Dupa selectarea filtrelor de cautare apasa butonul OK iar rezultatele cautarii vor fi afisate sub forma 
unui tabel.  

 
Daca doresti sa salvezi tranzactiile cautate apasa butonul Salveaza (pdf). 
  



4.2. Extras de cont  

Meniul Extrase cont iti permite sa vizualizezi extrasele zilnice pentru conturile tale. Sunt disponibile 
extrasele conturilor tale din ultimele 12 luni. Poti solicita un extras de cont pentru maxim 31 de zile 
calendaristice consecutive din ultimele 365. 
 
Pentru a cauta un extras de cont: 

 Selecteaza Contul  pentru care doresti sa vizualizezi extrasul de cont; 
 Selecteaza intervalul; 
 Alege formatul in care doresti sa iti fie generat extrasul de cont (pdf, csv); 
 Completeaza un nume al raportului pentru o identificare mai usoara ulterior; 

 

Dupa selectarea filtrelor de cautare apasa butonul Genereaza raport iar rezultatele cautarii vor fi afisate 

sub forma unui tabel. In plus in acest ecran ai posibilitatea sa iti selectezi un interval de timp pentru care 

doresti sa vizualizezi extrasele de cont generate. Selecteaza intervalul si apasa butonul Afiseaza 

rapoarte. 

 



4.3. Plati recurente 

Meniul Plati recurente iti permite sa vizualizezi lista cu platile recurente pe care le ai stabilite pe 
conturile tale. 

Pentru a vizualiza detalii despre o plata recurenta apasa butonul  <lupa>. 
 

 

Detaliile despre plata recurenta iti vor fi afisate sub forma urmatorului ecran.  

 



 Pentru a anula o plata recurenta apasa butonul   . 

 

 Daca esti sigur ca vrei sa anulezi tranzactia apasa butonul Finalizeaza operatiunea. 

 



 

Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 

 

4.4. Mandate direct debit 

Meniul Mandate direct debit iti permite sa vizualizezi lista mandatelor de direct debit pe care le ai active 

pe conturile tale.  

Pentru a vizualiza detalii despre un mandat de direct debit apasa butonul  <lupa>. 

 

 Detaliile despre un mandat iti vor fi afisate sub forma urmatorului ecran. 



 

Pentru anularea unui mandat de direct debit apasa butonul Anuleaza mandat Direct Debit. 

 

Daca esti sigur ca vrei sa anulezi un mandat apasa butonul Finalizeaza operatiunea.  



 

Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 

5. LISTA DE PLATI 

Modulul LISTA DE PLATI  iti pune la dispozitie lista de plati  efectuate prin internet banking procesate fie 

in urmatoarele 90 de zile(in cazul platilor cu o data de procesare in viitor), fie cu maximum 90 de zile in 

urma. 

 

5.1. Plati efectuate prin 24 Banking 

Pentru a vizualiza un ordin de plata: 
 Selecteaza intervalul in care a fost initiat si apasa butonul OK; 



 

Rezultatele cautarii vor fi afisate sub forma unui tabel. In plus in acest ecran ai posibilitatea sa iti 
selectezi Starea ordinelor de plata pe care vrei sa le vizualizezi. 

Pentru a vizualiza detalii despre un ordin de plata apasa butonul  <lupa>. 



 

6. eMagazin 

In modulul eMagazin poti realiza o serie diversificata de operatiuni. Fie ca alegi sa iti constitui un depozit, 

sa deschizi un cont curent sau sa atasezi un card de debit la un cont este necesar sa urmezi pasii detaliati 

mai jos. 

 

 



Economisire  

6.1. Constituire depozit la termen 

Pentru a constitui un depozit la termen urmeaza pasii de mai jos: 
 Selecteaza Contul care urmeaza sa fie debitat; 
 Selecteaza tipul Depozitului pe care doresti sa il constitui; 
 Completeaza Suma pe care o transferi in depozit; 

 

Dupa selectarea datelor apasa butonul calcul rata dobanda pentru a calcula dobanda depozitului ales. 

 

Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul OK pentru a initia tranzactia. Apasa butonul 

Anuleaza pentru a renunta la tranzactie. 



 
 
Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea. 

 



6.2. Deschidere cont de economii 

Pentru a deschide un cont de economii urmeaza pasii de mai jos: 
 Selecteaza Contul care urmeaza sa fie debitat; 
 Completeaza Suma pe care o transferi in depozit; 
 Apasa butonul calcul rata dobanda pentru a calcula rata de dobanda  

 Selecteaza contul beneficiar la lichidarea contului 
 

 

Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul OK pentru a initia tranzactia. Apasa butonul 

Anuleaza pentru a renunta la tranzactie. 

 

Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea.  
 



 

Confirmarea operatiunii se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 

Conturi curente 

6.3. Deschidere cont curent 

Pentru a deschide un cont curent urmeaza pasii de mai jos: 
 Selecteaza valuta Contului care urmeaza sa fie deschis; 

 

 

Apasa butonul OK pentru a initia operatiunea. Apasa butonul Anuleaza pentru a renunta la tranzactie. 

 

Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea.  



 
Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 

Carduri 

6.4. Ataseaza card de debit 

Pentru a atasa un card de debit urmeaza pasii de mai jos: 
 Selecteaza Contul caruia doresti sa ii atasezi card 
 Selecteaza tipul de card; 
 Selecteaza judetul; 
 Selecteaza unitatea care va emite acest card si totodata unitatea de unde il vei ridica. 

 

 

Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Continua pentru a initia operatiunea. Apasa 

butonul Anuleaza pentru a renunta la tranzactie. 

 



Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 
Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Finalizeaza operatiunea.  
 

 

   Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 

Credite 

6.5. Vreau un credit! 

Pentru a aplica la un credit oferit de BCR este necesar  sa apelezi meniul Vreau un credit! Vei fi 

redirectionat catre site-ul BCR unde vei afla mai multe detalii legate de solicitarea ta. 



 

  



7. ADMINISTRARE 

In modulul Administrare  poti realiza o serie de actiuni privind administrarea profilului de utilizator. Fie ca 

alegi sa iti constitui sabloane personale  pentru cele mai efectuate tranzactii  sau sa setezi un alias 

userului tau este necesar sa urmezi pasii detaliati mai jos. 

 

7.1. Sabloane personale 

Meniul Sabloane personale iti permite sa vizualizezi lista sabloanelor personale pe care le ai salvate pe 

conturile tale dar si crearea/stergerea unor sabloane noi. 

Pentru a vizualiza detalii despre un sablon apasa butonul  <lupa>. Pentru a sterge un sablon 

selecteaza sablonul pe care doresti sa il stergi si apasa butonul    

Pentru a modifica un sablon, selecteaza sablonul repectiv si apasa butonul  

 

  



Pentru a crea un sablon personal apasa butonul Creare Sablon si urmeaza pasii de mai jos: 
 

 Introdu contul beneficiarului 

 
 
Dupa introducerea si validarea contului IBAN va fi afisat urmatorul ecran: 

 Completeaza nume sablonului personal; 
 completeaza nume beneficiar; 
 Completeaza restul detaliilor (optional) 

 

 

Daca toate datele completate sunt corecte apasa butonul Continua pentru a initia tranzactia. Apasa 

butonul Inapoi pentru a renunta la tranzactie. 



 

Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Corecteaza pentru a le edita. 

Daca toate datele completate sunt corecte introdu codul generat de token si apasa butonul Continua. 

Codul de securitate generat de dispozitivul token este format din sase cifre. 

 
 
Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia sablonului in lista care cuprinde toate sabloanele tale. 
  



7.2. Alerte BCR 

In meniul Alerte BCR iti poti administra alertele prin SMS sau e-mail de la BCR. Poti sa iti schimbi 

canalul pe care sa primesti alerta dar si valoarea de la care sa incepi sa primesti alertele. 

 

  



7.3. Setari autentificare 

In meniul Setari autentificare poti realiza urmatoarele operatiuni: 

7.3.1. Activarea metodei de autentificare simplificata 

Daca esti utilizator de internet banking si ai ales varianta de autentificare cu token sau eToken , in acest 

meniu poti sa optezi pentru o metoda alternativa de autentificare . 

 

 Apasa butonul Activeaza acum si iti va fi afisat urmatorul ecran: 

 

 Introdu numarul de telefon pe care doresti sa primesti parola si apasa butonul Continua. 



 

Verifica datele introduse iar daca acestea nu sunt corecte apasa butonul Inapoi pentru a le corecta. Daca 

toate datele completate sunt corecte introdu codul generat de token si apasa butonul Semneaza. Codul 

de securitate generat de dispozitivul token/etoken este format din sase cifre. 

 

Confirmarea tranzactiei se va face prin aparitia ecranului de confirmare. 

7.3.2. Setarea unui Alias pentru userul personal , resetarea parolei sau schimbarea parolei 

pentru aplicatiile de internet, mobil banking si phone banking. 

 

Pentru a seta un Alias personal selecteaza optiunea Setare alias utilizator  

 

 Apasa butonul Modifica alias  
 



 

 Completeaza aliasul pe care doresti sa folosesti si apasa butonul Continua; 

 
 

Pentru a schimba numarul de telefon pe care se trimite parola pentru aplicatiile de internet banking, 

mobile banking si phone banking. 

 apasa butonul Schimba 
 

 
 

 introdu noul numar de telefon si apasa butonul  Continua 

 

Verifica numarul de telefon introdus iar daca acesta nu este corect apasa butonul Inapoi pentru a-l 

modifica. Daca toate datele completate sunt corecte introdu codul generat de token si apasa butonul 

Semneaza. Codul de securitate generat de dispozitivul token/etoken este format din sase cifre. 



 

Pentru a schimba parola necesara pentru conectarea la serviciul de internet banking, mobile banking si 

phone banking. 

 

 apasa butonul  Modifica parola si completeaza parola actuala si ulterior noua parola dorita si 
apasa butonul Salveaza. 



             

 apasa butonul dezactiveaza parola in situatia in care iti doresti sa iti dezactivezi componenta 
parola. Ulterior dezactivarii o sa primesti un sms cu textul: Parola de acces a fost blocata. Pentru 
reactivarea parolei foloseste optiunea de reseteaza parola sau viziteaza cea mai apropiata 
unitate BCR. 
 

 

 

 



8. ZONA RAPIDA DE ACCESARE INFORMATII DESPRE PRODUSELE TALE ACTIVE 

 

Dupa conectarea in aplicatie in partea de sus ai posibilitatea sa iti accesezi rapid informatiile despre 

produsele pe care le detii la BCR. 

 

8.1. Situatie financiara  

In Situatie financiara sunt afisate informatii despre toate produsele pe care le detii. Spre exexmplu: 

conturi curente, instrumente de economii, credite, cardurile de credit.  

 



8.2. Asistentul financiar 

Asistentul financiar BCR te ajuta sa vezi mai usor si din mai multe perpective situatia ta financiara dar si 

analiza cheltuielior si a veniturilor tale 

 

 

  



8.3. Conturi curente 

In sectiunea Conturi curente sunt afisate informatii despre conturile curente pe care le detii. In plus, 

daca apesi pe numarul contului vei accesa meniul Detalii Cont.Daca apesi pe soldul contului vei accesa 

ultimele 10 tranzactii efectuate pe acel cont.  

 

8.4. Economisire 

In sectiunea Economisire sunt afisate informatii despre conturile de economii pe care le detii. Iti 

vizualizezi rata de dobanda, istoricul tranzactiilor. 

Tot in acest meniu ai posibilitatea sa iti lichidezi un cont de economii prin apasarea butonului lichidare si 

parcurgerea pasilor ulteriori. 

 

8.5. Credite 

In sectiunea Credite sunt afisate informatiile despre creditele active pe care le detii. 



 

8.6. Carduri de credit 

In sectiunea Carduri de credit sunt afisate informatiile despre cardurile tale de credit.In plus iti poti 

rambursa suma minima de plata sau soldul nou direct prin apasarea unuia dintre butoanele aferente. 

Tot din acest meniul iti poti activa optiunea 3D secure prin care iti adaugi extra siguranta la tranzactiile 

online realizate cu cardul. 



 



 

8.7. Fonduri de investiti 

 

In sectiunea Fonduri de investiti iti sunt afisate informatiile generale despre fondurile de investitii active 

pe care le detii la BCR. 



 

 

  



9. ADMINISTRARE PROFIL UTILIZATOR 

In acest meniu iti poti personaliza/actualiza datele personale cat si informatii privind aplicatia Click 24 

Banking. 

 

In zona actualizare date personale iti poti modifica: 

 numarul de telefon; 

 adresa de email; 

 



In zona setari generale poti schimba: 

- limba in care iti este afisata aplicatia; 

- perioada pentru care iti sunt afisate mesajele in inboxul aplicatiei. 

 

In zona administrare conturi poti sa iti gestionezi conturile pe care le vezi in aplicatie cat si sa iti setezi un 

alias personalizat pentru fiecare cont. 

 Pentru a dezactiva un cont de la vizualizarea in aplicatiei bifeaza casuta din dreptul acestuia. 

 

 

In zona setari Asistentul Financiar poti efectua: 

 Personalizarea zonei din Pagina principala - Lista conturi; 

 Administrarea conturilor virtuale; 

 Administreaza sabloanelor; 

 Setari profil personal pentru functia Comparatie cu altii;  

 Inchidere functii Asistentul Financiar BCR; 

 

 



 

 


