Salut!
Eu sunt George,
PRIMUL banking inteligent.
Smart. Personal. Simplu. Unic.
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Sa incepem cu inceputul. Povestea lui George

Cine este George?

George este primul banking inteligent din Romania si face parte din platforma de Internet Banking a grupului ERSTE,
fiind cea mai mare platforma de Internet Banking din Europa cu peste 5 milioane de utilizatori.

De ce George?

George are un nivel exceptional de personalizare: toata lumea isi poate crea propria versiune a lui George, adaptata
la specificul nevoilor sale bancare. Simplu, George stie sa faca totul mai simplu: de la primul login pana la cea mai
importanta tranzactie, simplificandu-ti viata si facand banking-ul, in sfarsit, cool.
George a fost denumit dupa primul pilot automat din aviatie, inventat in urma cu 100 de ani de catre americanul
Lawrence Sperry.
“Let George do it!” avea sa devina, in curand, expresia increderii ca tehnologia iti poate face viata mai usoara si mai
buna.

Asemenea unui pilot automat, George, primul banking inteligent© din Romania, te ajuta sa-ti controlezi viata financiara
ca un zbor lin: simplu, personal si inteligent.

In acest manual vei regasi principalele informatii care te vor ajuta sa descoperi cum sa utilizezi George.
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Autentificare
De ce ai nevoie sa devii utilizator?
Pentru a experimenta un altfel de banking este suficient sa ai un cont deschis la BCR si sa iti descarci aplicatia George
disponibila pe App Store, Play Store si AppGallery.
Aplicatia necesita un sistem de operare actualizat, minim 7.0 Android sau 14.0 iOS (valabil atat pentru telefon, cat si
pentru tableta).
Odata ce ai descarcat aplicatia, George te intampina la prima accesare cu o scurta prezentare din care afli rapid ce
poate sa faca pentru tine.
Daca esti deja convins ca este potrivit nevoilor tale, poti inchide oricand prezentarea prin accesarea butonului de
inchidere din X - coltul stanga sus.
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Cum te autentifici in aplicatie?

Te poti autentifica in aplicatia George prin completarea datelor tale de autentificare:
Nume utilizator – un numar din 8 cifre primit de la banca odata ce ai ales activarea acestui serviciu. Te incurajez ca
dupa prima conectare sa il inlocuiesti cu un Alias pe care sa il retii mai usor ce poate fi format din litere/ cifre.
Alias = identificator alternativ al utilizatorului pentru conectarea la Click si Alo 24 Banking BCR, format din minim 6 –
maxim 30 caractere. Caracterele acceptate sunt litere, cifre, underscore (_) si un punct(.) si alias trebuie sa inceapa cu
o litera.
Parola – completeaza codul generat cu aplicatia eToken sau cu dispozitivul Token.

Cum functioneaza conectarea cu Easy Access in aplicatia mobila?
Odata autentificat in aplicatie, poti alege o metoda sigura de acces rapid ce va fi utilizata la conectarile ulterioare in
aplicatie. Optiunile disponibile pentru Easy Access difera in functie de sistemul de operare al dispozitivului utilizat (iOS/
Android).
Indiferent de optiunea Easy Access aleasa, in momentul in care vrei sa initiezi un transfer sau o alta operatiune care
necesita cod generat de (e)Token (OTP – One Time Password/ DS – Digital Signature, aplicatia iti va solicita semnarea
operatiunii. Toate celelalte operatiuni ce nu necesita semnatura, vor fi disponibile doar folosind Easy Access.
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Optiunile Easy Access sunt in functie de sistemul de operare al dispozitivului folosit (telefon sau tableta):

•

PIN (iOS/Android): Autentificarea se realizeaza cu PIN-ul setat chiar in George.

•

Face ID (numai pentru iOS): Autentificarea se realizează prin recunoaștere facială în cazul telefoanelor/tabletelor
care suporta aceasta tehnologie. Noile modele lansate de Apple pot activa optiunea EasyAccess doar cu Face ID.
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•

Amprenta/Touch ID (Android/iOS): Autentificarea se realizează prin intermediul amprentei definite chiar în aplicația
mobilă George. Vechile modele de IOS (cele care nu detin Face ID) pot activa Easy Access doar cu Touch ID.

•

Protecție ecran (numai pentru Android): Autentificarea se realizează prin intermediul protecției de ecran definite
pentru telefon/tabletă.
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•

Acces Direct (numai pentru Android): Odată deblocat telefonul/tableta, autentificarea în aplicație se realizează fără
a necesita completarea altor credențiale.

Imediat dupa prima autentificare, George are nevoie de cateva informatii din partea ta, ca utilizator al aplicatiei si anume:
-

Completeaza si confirma adresa de email
Confirma prelucrarea datelor personale si ofera acordul de marketing si acordul de profilare automata prin bifarea
fiecarei optiuni in parte.
Apasa casuta cu Sunt pregatit si poti sa accesezi George. Sau, daca doresti sa recitesti ceva din ecranele anterioare,
poti accesa oricand butonul Inapoi.

Recuperarea numelui de utilizator
Clientii isi pot recupera acum numele de utilizator si prin ADA prin urmatorii pasi:
1. Introducerea CNP-ului, acesta o sa apara cenzurat.

2.
3. Introducerea ultimelor 6 cifre din seria unui card activ. La fel ca si in cazul CNP-ului, cifrele sunt cenzurate.
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4.
5. Introducerea unui cod OTP pe care clientul il primeste prin SMS pe ultimul numar activ declarat bancii.

6. ADA ofera numele de utilizator si aliasul (daca a fost setat).
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Utile despre securitate
Siguranta banilor este o prioritate pentru noi toti. Astfel ca:
-

accesul in aplicatie este permis printr-un cod unic valabil pentru o perioadă determinată de timp. Aplicatia eToken
şi dispozitivul fizic Token sunt la randul lor protejate de o parola pe care doar tu o cunosti.
daca nu utilizezi George timp de 5 minute esti deconectat automat.
dupa 3 încercari nereusite de autentificare, datele tale de conectare sunt dezactivate automat. Scopul este de a
evita accesul fraudulos la contul tau.

Recomandari pentru tine, ca utilizator de George:
-

-

NU comunica informatiile de acces (autentificare) si semnare unor terte persoane indiferent de situatie. Acestea
sunt date confidentiale si este foarte important sa nu dai curs solicitarilor prin care iti sunt cerute astfel de informatii.
Daca te confrunti cu o astfel de situatie te rog sa contactezi in cel mai scurt timp Banca.
instaleaza aplicatia pe un dispozitiv sigur fara root sau jalbreak.
foloseste intotdeauna butonul Deconectare pentru a iesi din aplicația George.

Odata conectat in aplicatie, George face automat verificarile de securitate
necesare inainte ca aplicatia sa porneasca efectiv. Poti consulta oricand
rezultatul acestor verificari in meniul Profil, din optiunea Verificare de
securitate si anume:
daca dispozitivul are activa o metoda de blocare a ecranului.
in cazul in care dispozitivul tau permite autentificare biometrica,
primesti recomandare pentru activarea acestei metode de blocare/
-

deblocare ecran.
daca este instalata dintr-o sursa sigura (Magazin Play, App Store, Huawei AppGallery), in functie de acest
aspect primesti instructiunile necesare pentru a lua masurile de protectie care se impun.
daca aplicatia detecteaza soft-ul telefonului ca fiind nesigur (root/ jailbreak) si prezinta riscuri de securitate.
daca utilizezi cea mai recenta versiune a aplicatiei.
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Sectiunea Acasa
Cont curent
Carduri de debit

Pentru detaliile cardului tau de debit, intra pe contul curent la care este atasat cardul respectiv si in submeniul Optiuni,
sectiunea Carduri, vei gasi urmatoarele informatii:
-

numele titularului de card
contul la care este atasat cardul

Daca vrei si mai multe detalii, acceseaza Info si vei gasi:
-

primele 6 si ultimele 4 caractere ce compun numarul cardului
contul la care este atasat cardul
valabilitate card
stare: blocat sau OK

Din meniu Optiuni ai o serie de operatiuni pe care le poti face pe cardul tau de debit:
iti poti schimba limitele permanente ale cardului de debit, iar acestea vor ramane asa
cum le setezi tu pana cand te vei razgandi
Iti poti bloca temporar si ulterior debloca cardul
Iti poti activa Apple Pay/George Pay
Iti poti recupera codul PIN prin SMS
Iti pot inlocui cardul inainte de expirarea celui curent
Iti poti selecta adresa de livrare a cardului si a codului PIN pentru cand va veni momentul
sa ti se reinnoiasca automat
Iti poti personaliza numele, culoarea si poza produsului
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Modificarea limitelor a cardurilor de debit
Daca doresti sa modifici limitele cardului, intra pe contul curent la care este atasat cardul respectiv, selecteaza submeniul
Optiuni, selecteaza cardul de debit pentru care doresti sa modifici limitele, iar apoi apasa butonul Schimbare limite.

13

Valoarea selectata va deveni noua limita zilnica permanenta a cardului pana vei efectua alte modificari.
Carduri de credit

Pentru detaliile cardului tau de credit, il accesesi din ecranul Acasa. Ai acces la 3 submeniuri, Tranzactii, unde vezi
tranzactiile facute cu cardul, Optiuni, unde ai acces la operatiunile pe care le poti face pe acest card, cat si acces la
vizualizarea limitelor, si nu in ultimul rand, sectiunea de Info, cu detaliile despre card. Ai submeniul in submeniul Optiuni,
sectiunea Carduri, vei gasi urmatoarele informatii:

Din meniu Optiuni ai o serie de operatiuni pe care le poti face pe cardul tau de credit:
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Iti poti vizualiza limitele permanente ale cardului de credit
Iti poti rambursa din datoria lunara ori suma minima de plata, ori soldul nou, ori suma totala datorata
Iti poti vizualiza ratele active
Iti poti bloca temporar si ulterior debloca cardul
Iti poti activa Google Pay/Apple Pay
Iti poti recupera codul PIN prin SMS
Iti pot inlocui cardul inainte de expirarea celui curent
Iti poti selecta adresa de livrare a cardului si a codului PIN pentru cand va veni momentul sa ti se reinnoiasca automat
Iti poti personaliza numele, culoarea si poza produsului
Pentru detaliile cardului tau de credit, intra in submeniul Info, vei gasi urmatoarele informatii:
-

numele titularului de card
primele 6 si ultimele 4 caractere ce compun numarul cardului
contul la care este atasat cardul
limita cardului
valabilitate card
suma minima de plata
rata dobanzii
stare: blocat sau OK

Operatiuni comune specifice cardurilor de debit si de credit

Inlocuire card & PIN cu schimbare adresa de livrare
Daca doresti sa iti inlocuiesti cardul cu tot cu PIN si sa iti schimbi adresa de livrare a acestuia, intra pe optiunile contului,
iti alegi cardul pe care vrei sa il inlocuiesti si in ecranul urmator ai sectiunea Inlocuire card.
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In sectiunea Metoda de livrare card iti poti vedea datele de livrare cu informatii pe care banca le are detine despre tine,
mai exact despre: cardul si PIN-ul tau.
In plus, gasesti si cateva informatii utile despre ce implica inlocuirea si costurile aferente.
In cazul in care vrei sa iti primesti cardul la alta adresa, apasa pe Adresa si vei fi redirectionat in ecranul de selectie a
acesteia.

Din ecranul de mai sus poti vizualiza informatii suplimentare despre datele tale de contact. In cazul in care aceste
informatii nu sunt suficiente pentru tine, poti face ajustari direct din George Web. In momentul de fata, din aplicatia de
mobil poti doar sa selectezi dintr-o lista predefinita. Asadar, apasa pe adresa pe care o doresti, apoi revii la ecranul
anterior cu noua adresa.
In cazul in care iti doresti sa primesti PIN-ul la alt numar de telefon, apasa pe Metoda de livrare card – Prin SMS si vei
fi redirectionat in ecranul de selectie a acestuia.

Alege-ti numarul de telefon si vei fi redirectionat in ecranul anterior. Daca esti de acord cu datele de livrare, acceseaza
Semneaza din dreapta, sus. Pentru aceasta operatiune vei avea nevoie de aplicatia eToken.
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Si gata, ti-ai reemis cardul cu noile tale date de livrare.

Blocarea cardului de debit

Daca alegi sa iti blochezi cardul de debit din diferite motive, intra pe optiunile contului, iti alegi cardul pe care vrei sa il
blochezi si in ecranul urmator regasesti sectiunea Carduri, Blocare card.
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Pentru aceasta operatiune vei avea nevoie de aplicatia eToken. Daca ai Token hard este necesara introducerea codului
de Login.

Si gata, ti-ai blocat cardul de debit!
In cazul in care ai nevoie sa il deblochezi poti reveni in aplicatie si poti debloca cardul in doar cateva secunde.

Deblocarea cardului de debit
Daca doresti sa iti deblochezi cardul de debit, intra pe optiunile contului, iti alegi cardul pe care l-ai blocat in aplicatie si
in ecranul urmator regasesti sectiunea Carduri, Deblocare card.
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Pentru aceasta operatiune vei avea nevoie de aplicatia eToken. Daca ai Token hard este necesara introducerea codului
de Login.

Si gata, ti-ai deblocat cardul de debit!

Recuperarea codului PIN

O alta operatiune disponibila pentru cardul tau de debit este recuperarea codului PIN in cazul in care l-ai uitat.
Intra pe contul tau din ecranul Acasa, du-te pe sectiunea „Optiuni”, iar aici, selecteaza-ti cardul.

Alaturi de „Blocare card” sau “Schimbare limite”, vei gasi functionalitatea de „Recuperare PIN”.
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Apasa “Recuperare PIN” si se va deschide un ecran cu cateva informatii utile despre ce implica recuperarea PIN-ului,
cat si detaliile de livrare ale acestuia.

Pentru aceasta operatiune vei avea nevoie de aplicatia eToken. Confirma recuperarea PIN-ului cu aplicatia eToken si
solicitarea ta se va initia.
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Dupa undeva la 2-4 ore vei primi un prim SMS cu pasii pe care ii ai de facut pentru a intra in posesia codului PIN.
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Dupa ce faci ce scrie in mesaj, vei primi imediat SMS-ul final cu codul PIN.
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Modificarea datelor de livrare ale PIN-ului
In cazul in care vrei sa primesti PIN-ul la alt numar de telefon, apasa pe numarul de telefon afisat in ecran.

Ti se vor afisa numerele de telefon pe care le ai disponibile, din care trebuie sa il alegi pe cel pe care vrei sa primesti
codul. Daca vrei sa le modifici, va trebui sa te duci George web. Ti se va reflecta actualizarea apoi in George app.

Selecteaza numarul de telefon dorit si apoi apasa pe butonul „Semneaza”.
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Odata reajuns in acest ecran, poti merge mai departe pe flux, prin semnarea cu eToken.

Schimbare adresei de livrare ca cardului si a codului PIN
Daca doresti sa schimbi adresa de livrare a cardului si numarul de telefon pe care sa primesti SMS-ul cu codul PIN
pentru ca urmeaza sa iti expire, intra pe optiunile contului, pe cardul respectiv si selecteaza Metoda livrare card & PIN.

In sectiunea Metoda de livrare card iti poti vedea datele de livrare cu informatii pe care banca le are detine despre tine,
mai exact despre: cardul si PIN-ul tau.
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In cazul in care vrei sa iti primesti cardul la alta adresa, apasa pe Adresa si vei fi redirectionat in ecranul de selectie a
acesteia.

Din ecranul de mai sus poti vizualiza informatii suplimentare despre datele tale de contact. In cazul in care aceste
informatii nu sunt suficiente pentru tine, poti face ajustari direct din George Web. In momentul de fata, din aplicatia de
mobil poti doar sa selectezi dintr-o lista predefinita. Asadar, apasa pe adresa pe care o doresti, apoi revii la ecranul
anterior cu noua adresa.
In cazul in care iti doresti sa primesti PIN-ul la alt numar de telefon, apasa pe Metoda de livrare card – Prin SMS si vei
fi redirectionat in ecranul de selectie a acestuia.
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Alege-ti numarul de telefon si vei fi redirectionat in ecranul anterior. Daca esti de acord cu datele de livrare, acceseaza
Semneaza din dreapta, sus. Pentru aceasta operatiune vei avea nevoie de aplicatia eToken.

Dupa acest pas operatiunea de actualizare a datelor este completa iar George iti va afisa urmatorul mesaj:
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Activarea Apple Pay folosind pictograma telefonului din ecranul de start.
Atinge pictograma telefonului pentru a incepe procesul de activare si continua cu procesul de activare.

Activare Apple Pay din ecranul de promovare
Apasa butonul Afla mai multe pentru a incepe procesul de activare. Selecteaza cardul care va fi inrolat din cardurile
eligibile.

Poti activa Apple Pay si din Walletul din telefonul tau cu sistem de operare iOS.
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Activare Google Pay
Pentru a activa Google Pay, apasa iconita in forma de telefon din dreptul contului tau

Apasa pe butonul de jos:

Bifeaza casuta sau pur si simplu apasa pe butonul de continuare:
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Modalitati de transfer
Ai mai multe posibilitati de a face un transfer de bani:
1.
2.
3.
4.

Transfer manual
Scaneaza si plateste
Sabloane
Plati facturi

Transfer manual
Pentru a face un transfer manual este suficient sa completezi doar numele sau IBAN-ul, cum iti e mai usor, iar George
iti gaseste toate informatiile, mai exact daca ai mai facut plati catre acesta in trecut.
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Daca nu ai mai facut plati catre acest beneficiar, completeaza IBAN-ul in campul dedicat, apoi suma (suma poate fi
completa inclusiv prin calcule matematice simple), detaliile de plata, apoi alege data tranzactiei (daca nu alegi data, nui o problema, George va considera ca vrei sa o initieze in momentul respectiv) si mergi mai departe catre semnare prin
accesarea butonului GO. In functie de varianta de semnare aleasa la prima accesare a lui George, vei fi directionat
automat catre aplicatia eToken sau vei semna cu codul generat de Token.

In cazul in care
aplicatia eToken va fi afisat un ecran cu urmatoarele detalii:
•
•
•

semnarea se face cu

Nume beneficiar
IBAN beneficiar
Suma de plata

Aici sunt disponibile 2 butoane, Anuleaza si Accepta.
Cu butonul Anuleaza vei renunta la semnarea tranzactiei si vei intoarce in ecranul anterior. Poti apasa butonul X pentru
a reveni in primul pas de transfer de unde, daca selectezi din nou X, vei avea urmatoarele optiuni:
•
•
•

Salveaza modificarile: salveaza plata cu detaliile aferente pentru procesare ulterioara.
Renunta la modificari: sterge detaliile transferului si esti directionat in General.
Anuleaza: plata nu va fi transmisa spre procesare, insa nu vei fi directionat in alt ecran

Transfer intern – intre conturile proprii
•
•
•
•
•

apasa butonul Transfer nou sau Transfer intern din dreptul contului din care vrei sa transferi
selecteaza din lista contul catre care vrei sa transferi bani
odata ce completeaza suma de transferat vei observa ca George iti arata care va fi soldul contului creditor dupa
realizarea tranzactiei
apasa butonul Mai departe pentru a ajunge in ecranul urmator sau apasa butonul x pentru a reveni in ecranul
anterior
asigura-te ca ai completat corect toate informatiile din acest ecran si apasa butonul Go!

30

Daca doresti sa modifici suma, contul beneficiar sau data de executare apasa pe informatiile respective si vei putea
modifica informatiile din ecranul dedicat ce va fi afisat.

Daca te-ai razgandit sau mai ai nevoie de timp sa te decizi daca vrei sau nu sa initiezi tranzactia apasa butonul x.

In ecranul afisat mai sus esti informat ca semnarea se realizeaza prin simpla apasare a butonului Confirma. Fiind
un transfer intre conturile tale, nu este nevoie de autorizare cu (e)Token.
In cazul in care ai selectat o data in viitor ca data de executare a platii, atunci gasesti transferul in meniul Tranzactii
sectiunea Transferuri si sume blocate aferent contului din care efectuezi transferul.
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In acest ecran esti informat daca transferul a fost procesat cu succes sau nu. Apasand butonul Confirma din dreapta
sus vei reveni in pagina principala (General).

Schimb valutar

Pentru ca George vrea ca totul sa fie mai simplu pentru tine, schimbul valutar se realizeaza similar unui transfer intern,
folosind acelasi formular.
Apasa butonul de Transfer nou din dreptul contului din care vrei sa schimbi banii apoi selecteaza din lista contul
catre care vrei sa schimbi banii.
Continua si completeaza suma – in valuta contului debitat sau cea a contului creditat, apoi apasa butonul Confirma
pentru a continua catre ecranul urmator si asigura-te ca ai completat corect toate informatiile afisate in acest ecran
cand esti convins ca vrei sa initiezi schimbul valutar, apasa butonul Go! si primesti o informare in legatura cu
autorizarea transferului si cursul de schimb. In caz contrar, apasa butonul Confirma si odata ce primesti confirmarea
transferului, revii in pagina principala (General).
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Intrucat schimbul valutar este un transfer intre conturile proprii nu este necesara semnarea prin (e)Token.
Daca doresti sa modifici suma sau contul din care faci plata, apasa pe informatiile respective si se va deschide un ecran
unde poti schimba datele introduse.
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Plati facturi
Plata facturilor se face de-acum cat ai zice George.
Din aceasta sectiune poti plati atat facturi de utilitati, cat si taxe si impozite (furnizor Ministerul Finantelor Publice), dar
si datoria aferenta cardului de credit. Vezi mai jos cat e de simplu.
Pentru a plati o factura, apasa butonul Transfer nou din dreptul contului din care doresti sa faci plata si selecteza opțiunea
Plati facturi. Tot ce trebuie să faci este să cauti furnizorul dorit in lista si sa completezi informatiile solicitate in campurile
respective.
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Alege data de executare (daca nu vei alege data, George va considera ca vrei sa o proceseze cat mai rapid) apoi vei
merge in pasul de semnare prin accesarea butonului Go. Dupa ce te asiguri ca toate informatiile solicitate au fost
completate corect (pentru a vedea toate campurile poate fi necesar sa derulezi pana jos) apasa butonul Confirma si
gata! Ai scăpat de grija unei facturi.

Plata instant
Poti alege sa faci o plata care sa ajunga instant la destinatar. Platile instant se pot face doar catre un anumite banci care
au aderat la serviciul de plati instant oferit de Tansfond. In acest moment BCR, Banca Transilvania, CEC, Libra Internet
Bank (inclusiv IBAN-urile de RON ale Revolut ce apartin de Libra Internet Bank), Patria Bank, Vista Bank, Raiffeisen
Bank si BRD sunt participante in sistemul de plati instant.
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Plata recurenta (Standing/Sweep order)
Standing Order (Plata recurenta cu suma fixa) este o instructiune data de clientul platitor catre banca, pentru a
efectua plati din contul sau, in sume fixa, la frecventa dorita. Frecventa poate fi stabilita chiar de tine: zilnica,
saptamanala, lunara, trimestriala, bi-anuala, anuala.
Sweep Order (Plata recurenta cu suma variabila) este o instructiune data de clientul platitor care banca, pentru a
efectua plati din contul sau, la frecventa dorita tinand cont de urmatoarele conditii:
-

Suma ce trebuie sa ramana mereu in cont
Suma minima de transfer

Cu alte cuvinte se va transfera tot ce depaseste un anumit sold (suma ce trebuie sa ramana mereu in cont) cu
conditia ca suma minima de transfer (suma ce depaseste soldul ce trebuie sa ramana mereu in cont) sa fie cea
completata de client.
Exemplu de plata recurenta cu suma variabila:
Daca completezi la suma de pastrat in cont 1.000 lei si la suma minima de transfer 50 Lei, va fi transferat din contul
tau tot ce depaseste 1.000 lei atata timp cat ai minim 1.050 Lei.
In George ai posibilitatea de a crea plati recurente atat pe telefoanele cu sistem Android, dar si iOS.

Creare plata recurenta
Imediat ce te conectezi la George, selecteaza contul dorit, apoi mergi in sectiunea Optiuni si plati recurente.

Alege Plata cu suma fixa sau Plata cu suma variabila.

Plata recurenta cu suma fixa
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In pasul urmator alege contul curent in aceeasi moneda daca doresti un transfer recurent intre conturile tale sau apasa
butonul Transfer manual.

Completeaza Numele si IBAN-ul sau selecteaza unul din contactele cele mai utilizate, apoi suma si apasa pe butonul
Mai departe.
Completeaza suma dorita.
Selecteza data urmatoarei executari (nu poate fi ziua curenta, trebuie sa selectezi o data in viitor incapand cu ziua de
maine) dupa care apesi butonul Mai departe.
In ecranul urmator trebuie sa selectezi data ultimei executari (poti lasa optiunea deja bifata pana la anulare sau poti
selecta data dorita din calendar. Data ultimei executari nu poate fi ziua curenta sau aceeazi zi cu data primei executari.
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In ecranul de confirmare plata apasa butonul Text optional pentru a completa explicatiile transferului (Daca nu se
completeaza nimic platile vor pleca cu explicatia Plata canale alternative).
Recomandam completarea acestui ecran mai ales daca plata recurenta este creata pentru plata unui abonament,
asigurare etc.
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Verifica datele completate si apasa butonul GO, apoi semneaza plata recurenta la fel cum se semneaza o plata normala
cu ajutorul aplicatiei eToken, apoi vezi noua plata recurenta create si toate detaliile.

Plata recurenta cu suma variabila
In pasul urmator alege contul curent in aceeasi moneda daca doresti un transfer recurent intre conturile tale sau apasa
butonul Transfer manual.
Completeaza Numele si IBAN-ul sau selecteaza unul din contactele cele mai utilizate, apoi suma si apasa pe butonul
Mai departe.
Completeaza suma care trebuie sa ramana in cont.
Completeaza suma minima.
Selecteza data urmatoarei executari (nu poate fi ziua curenta, trebuie sa selectezi o data in viitor incapand cu ziua de
maine) dupa care apesi butonul Mai departe.
In ecranul urmator trebuie sa selectezi data ultimei executari (poti lasa optiunea deja bifata pana la anulare sau poti
selecta data dorita din calendar. Data ultimei executari nu poate fi ziua curenta sau aceeazi zi cu data primei executari.
In ecranul de confirmare plata apasa butonul Text optional pentru a completa explicatiile transferului (Daca nu se
completeaza nimic platile vor pleca cu explicatia Plata canale alternative).
Recomandam completarea acestui ecran mai ales daca plata recurenta este creata pentru plata unui abonament,
asigurare etc.
Stergere plata recurenta
Nu uita, plata recurenta se poate sterge oricand prin apasarea butonului Sterge, iar apoi pe butonul Confirma.
Odata stearsa plata recurenta, ea nu va mai aparea in lista de plati recurente afisate in George.
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Direct Debit
Odata ajuns in ecranul “Optiuni” al contului tau vei gasi optiunea de Mandate Direct Debit. Accesand-o vei vedea lista
tuturor mandatelor tale incheiate cu furnizorii de utilitati.
Lista este impartita in 2 categorii, mandate active si mandate anulate. Asta ca sa fii la curent cu operatiunile tale
prezente, dar si trecute.
In plus, daca deschizi un mandat vei gasi toate detaliile despre acesta.

Dupa ce ai vazut tot ce aveai de vazut te poti intoarce linistit in ecranul “Optiuni”.
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Creare mandat
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Stergere mandat:

Scaneaza si plateste
Una din cele mai rapide metode de plata in George este Scaneaza si plateste. Gasesti aceasta optiune de plata
daca aceesezi butonul Transfer nou.
Cu aceasta optiune poti scana rapid orice cod IBAN folosind camera telefonului:
•
•

Selecteaza optiunea
Deschide camera
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•

Apropie telefonul de suportul (fizic/ digital) ce contine IBAN-ul. Atentie la pozitionarea camerei foto astfel
incat cadranul afisat pe ecran sa cuprinda complet codul IBAN. Odata scanat IBAN-ul, se activeaza butonul
OK.

Dupa ce te asiguri ca IBAN-ul afisat pe ecranul telefonului/ tabletei este acelasi cu IBAN-ul catre care doresti sa
efectuezi plata apasa butonul OK si mergi mai departe pentru a introduce detaliile de plata.

Mai departe totul se intampla exact la fel ca in cazul unui transfer manual descris anterior.
Tot cu aceasta optiune poti plati facturile dorite usor prin scanarea codului de bare. In felul acesta scapi de
completarea manuala a codului de client, numarului de factura, numarului de contract, etc (informatii specifice
obligatorii pentru realizarea platii).
Dupa scanarea cu succes a codului de bare verifica ca informatiile preluate prin scanare sunt corecte. Ai
posibilitatea de a le edita dupa cum doresti, de exemplu poti modifica suma pe care doresti sa o platesti sau data
de executare.
Poti folosi aceasta functionalitate daca iti dai acordul in prealabil de a folosi camera foto in acest sens.

Sabloane
Un alt mod de a face plati rapid cu George implica folosirea sabloanelor. Cu aceasta metoda poti selecta un sablon
predefinit pentru a face o noua plata catre beneficiarul respectiv (catre care ai transferat bani anterior). Gasesti aceasta
optiune de plata odata ce accesezi butonul Transfer nou.
•
•
•
•

Selecteaza metoda de plata Sabloane
Alege sablonul dorit din lista derulanta
Completeaza suma de plata si asigura-te ca vrei sa pastrezi detaliile transferului
Verifica daca numele beneficiarului este de actualitate si modifica-l in caz contrar
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•

Mergi mai departe catre semnare prin accesarea butonului GO!

Incasare prin cod QR
Clientii au posibilitatea de a genera un cod QR in baza caruia pot primi bani. Codul QR se poate regasi in sectiunea
Optiuni.
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Codul transmite codul IBAN, SWIFT/BIC, Nume beneficiar, suma ceruta si un mesaj pe care clientul il poate transmite
persoanei ce scaneaza codul.

Doneaza pentru Ucraina
Clientii au acum posibilitatea de a face o donatie simplu si rapid pentru a
sustine ONG-urile ce se implica in ajutorarea victimelor razboiului din
Ucraina.
Pentru donatii sunt disponibile trei ONG-uri:
-Salvati Copiii
-Crucea Rosie Romania
-Let’s do it Romania
Transfer interbancar
Apasa butonul Transfer nou din detaliile fiecarui cont sau din meniul Tranzactii
poti realiza o serie variata de plati in lei sau valuta.
Fie ca alegi sa iti platesti o factura, sa faci o plata catre o alta banca din
Romania sau din afara tarii, sa faci un transfer intre conturile proprii sau sa faci
un schimb valutar, este necesar sa urmezi pasii detaliati mai jos.
In cazul unui transfer interbancar ai trei optiuni:
-

transfer manual
scanare IBAN
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-

sabloane

Pentru a face un transfer interbancar manual trebuie doar sa completezi numele sau IBAN-ul, cum iti e mai usor, iar
George iti gaseste informatiile necesare tranzactiei daca ai mai initiat plati catre acest beneficiar in trecut. In caz contrar:
▪
▪

Completeaza IBAN-ul in campul lui, apoi suma (poti completa suma inclusiv prin calcule matematice
simple)
Introduci detaliile de plata, alegi data tranzactiei (daca nu alegi data, nu-i problema, George va
considera ca vrei sa proceseze plata cat mai rapid), alegi daca vrei o plata instant sau una obisnuita,
mergi mai departe catre semnare prin accesarea butonului GO!

In functie de ce varianta de semnare aleasa la prima accesare a lui George, vei fi directionat automat catre aplicatia
eToken sau vei semna cu codul generat de Token.

Transfer intrabancar catre alt beneficiar
Apasa butonul Transfer nou din detaliile fiecarui cont sau din meniul Tranzactii poti realiza o serie variata de plati in lei
sau valuta.
In cazul unui transfer intrabancar catre alt beneficiar ai o serie de optiuni:
-

Transfer manual

-

Scanare IBAN

-

Scanare cod QR

-

Scanare cod de bare

-

Scanare cod QR din galerie

-

Sabloane

46

Pentru a face un transfer intrabancar manual catre alt beneficiar trebuie doar sa completezi numele sau IBAN-ul, cum
iti e mai usor, iar George iti gaseste informatiile necesare tranzactiei daca ai mai initiat plati catre acest beneficiar in
trecut. Pentru a vizualiza toti pasii te rugam sa parcurgi secriunea dedicata de mai sus.
In functie de ce varianta de semnare aleasa la prima accesare a lui George, vei fi directionat automat catre aplicatia
eToken sau vei semna cu codul generat de Token.
Prin optiunea Sabloane poti selecta un sablon predefinit pentru a face o noua plata catre beneficiarul respectiv (catre
care ai transferat bani anterior). Pentru a vizualiza toti pasii te rugam sa parcurgi secriunea dedicata de mai sus.

Cu optiunea Scanarea IBAN poti scana rapid orice cod IBAN intrabancar apartinand altui titular.
Cum? Folosind camera telefonului:
▪
▪
▪

▪

Selecteaza optiunea
Deschide camera
Apropie telefonul de suportul (fizic/ digital) ce contine IBAN-ul. Atentie la pozitionarea camerei foto
astfel incat cadranul afisat pe ecran sa cuprinda complet codul IBAN. Odata scanat IBAN-ul, se
activeaza butonul OK
Acceseaza-l si mergi mai departe pentru a introduce detaliile de plata.

Cu optiunea Scanare Cod QR poti scana codul QR primit de la Beneficiarul platii si in felul acesta se vor completa
automat detaliile transferului (IBAN-ul Beneficiarului, suma si explicatiile platii). Dupa ce verifici ca aceste detalii sunt
corecte poti semna tranzactia.
In cazul dispozitivelor ce ruleaza iOS codul QR poate fi incarcat direct din galeria telefonului in vederea realizarii platii.

Plata taxelor si a impozitelor
Se completeaza la beneficiar datele platitorului (exemple frecvente de astfel obligatii de plata sunt impozitul pe venit,
impozitul pe profit, accizele s.a.m.d), iar in campul detalii ce reprezinta plata respectiva. OP se completeaza conform
instructiunilor comunicate de ANAF; in principiu, la Denumire si COD IBAN beneficiar se completeaza denumirea
entitatii colectoarea de taxe (Bugetul...), la COD Identificare se completeaza CUI/CNP beneficiar, dupa caz, iar in
campul detalii, ce reprezinta plata.
Istoric tranzactii
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Istoricul tranzactiilor este afisat in meniul Tranzactii.

Cautare generala
Optiunea de cautarea este unul din elementele principale de noutate cu care vine George.
Folosind aceasta optiune, ai posibilitatea sa cauti orice tranzactie efectuata dupa orice criteriu: nume beneficiar/ platitor,
detalii tranzactie, hashtag, IBAN platitor/ beneficiar, suma mai care decat/ mai mica decat, tranzactii facute dupa o
anumita data sau inainte de o anumita data, intr-un interval, etc.
Te intrebi cum sa cauti acel ceva anume? Este la fel de simplu ca si pe un motor de cautare: adauga termenul cautat si
gata, primesti raspunsul instant.Totusi, ca lucrurile sa fie si mai clare, mai jos gasesti cateva sfaturi utile pentru o
cautare eficienta.
Ca regula generala, poti cauta printre toate tranzactiile din anul curent si anul trecut.

Si mai nou, ai posibilitatea combinatiilor in cautare: introducere de cuvinte cheie, completare cantitate si valoare
cantitate, completare date si interval de date, incasare /cheltuiala, carduri. Pe scurt, mai putin clickuri la interogarile de
cautare.
In plus, ai si un rezumat al rezultatului cautarii: Suma pentru incasare, suma pentru cheltuiala in Lei
Si nu in ultimul rand…cautare dupa NOTE si ETICHETE
o

George stie sa gaseasca acele tranzactii pe care le-ai marcat cu #etichete sau note: la fel cum faci si
in social media: ex. #alimente, #vacanta or #IloveGeorge
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Transferuri in asteptare sau viitoare
Daca ai transferuri in asteptare (pe care nu le-ai semnat inca), acestea vor fi listate la inceputul istoricului. In prezent le
poti semna unul dupa celalalt, insa in curand, le vei putea semna pe toate deodata. Aceste tipuri de tranzactii, nefiind
inca transmise spre procesare, pot fi modificare/ sterse dupa cum doresti.
Iata mai jos cum procedezi daca vrei sa salvezi o tranzactie pe care sa o poti ordona ulterior, in ecranul de transfer,
apasa butonul (in loc de
butonul Go!) si selecteaza Salveaza modificarile.

Tranzactia salvata se va regasi in meniul Tranzactii (sectiunea Transferuri si sume blocate) aferent contului din
care transferi banii.
Pentru a o semna, este suficient doar sa selectezi tranzactia, apesi butonul Semneaza si aceasta va fi ordonata.
Daca te-ai razgandit si sa modifici detaliile transferului o poti face prin simpla apasare a butonului Editeaza, iar
daca nu mai vrei sa o ordonezi atunci o poti sterge din lista, folosind butonul cu acelasi nume.

Informatii detaliate produse
Odata selectat un produs din lista generala, in sectiunea Info iti sunt afisate informatii detaliate specifice produsului
accesat:
▪
▪
▪
▪

Conturi curente: cont IBAN, BIC banca, titular cont, sold disponibil
Depozite: data scadenta, procent de dobanda etc.
Credite: data urmatoarei rate, urmatoarea rata, principalul, dobanda, data scadenta, sold, procent de dobanda,
contravaloare rata etc.
Card de debit/ credit: valabilitate, contul la care este atasat, sold etc.

Optiuni produse
Odata selectat un produs din lista generala, in sectiunea Optiuni iti sunt afisate toate operatiunile pe care le poti face
specifice produsului accesat:
▪
▪

Plati recurente: iti setezi plati recurente cu suma variabila sau cu suma fixa cu ce frecvente vrei si catre cine
vrei. Ulterior, poti sa le stergi tot de aici, le gestionezi cu usurinta din George.
Direct Debit: iti accesezi, sau iti creezi sau iti sterge mandatele de Direct Debit pe care le ai cu furnizorii de
utilitati
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▪
▪
▪
▪
▪

Adauga bani: Adauga bani instant este serviciul cu care iti transferi gratuit bani in contul BCR de la alta banca
din Romania.
Genereaza cod QR: daca vrei sa ii trimiti unui prieten un cod QR cu o suma de plata, George te ajuta
Card de debit: iti ofera acces la detaliile si operatiunile cardului tau de debit
Personalizeaza: iti poti personaliza produsul, nume, culoare, poza
In cazul produselor de credit, regasesti si optiunea de rambursare anticipata

Credite
Rambursare anticipata credite
Rambursarea antcipata a creditelor inseamna operatiunea de achitare partiala sau integrala a creditului in avans. Prin
rambursarea anticipata iti reduci costurile de dobanzi si comisioane.
Poti rambursa anticipat partial sau total creditele tale garantate sau negarantate in George. Ai de ales dintre reducerea
ratei lunare sau reducerea perioadei creditului la rambursarea partiala.
Iar la rambursarea totala, fluxul este si mai scurt. Iar la final ori nu vei mai gasi creditul tau in George ori il vei regasi cu
sold zero, dupa care va disparea ziua urmatoare.
Clientii care au beneficiat de amanarea ratelor in contexul pandemic nu au posibilitatea de a rambursa creditele, partial
sau total, din George. Acestia trebuie sa apeleze Contact Center-ul sau sa viziteze o unitate BCR pentru a face
rambursarea anticipata.

Rambursarea anticipata partiala
Operatiunea de rambursare poate fi accesata din 2 locuri in George. Ori din ecranul Acasa, prin accesarea butonului
Rambursare anticipata atasat creditului tau. Ori direct, din Optiunile creditului tau.

In pasul urmator selectezi contul din care vei face rambursarea.
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Apoi completezi suma pe care vrei sa o rambursezi.

In functie de valoare pe care o completezi in acest ecran, te vei indrepta catre rambursare partiala sau totala.

In cazul rambursarii partiale, ai de ales intre micsorarea ratei lunare sau a perioadei creditului.

51

Vei gasi rata lunara curenta, respectiv data curenta a ultimei rate.
In functie de alegerea ta, la finalul operatiunii vei afla si vei primi noua valoare.
Tot in acest ecran vei regasi in dreapta sus un icon care te duce catre o sectiunea de intrebari frecvente si exemple
despre operatiunea de rambursare anticipata.

In urmatorul ecran iti sumarizez toate valorile de interes in functie de alegerea facuta de tine. Iti afisez suma
rambursata de tine, dobanzile, comisioanele si posibilile restante.
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Daca apesi pe iconul din dreptul Total comisioane, vei regasi din ce se formeaza acest total. Si aici ai acces la
sectiunea de Intrebari frecvente.

Odata revenit in ecranul anterior, e momentul sa revizuiesti daca informatiile corespund cu nevoia ta de rambursare.
Daca esti ok, apasa pe butonul “Semneaza”.
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Autorizarea se va face prin eToken. George va sari in eToken. Iar daca este fix ce ai ales tu, “Accepta” in ecranul din
eToken ca sa se inregistreze operatiunea de rambursare anticipata.

Odata ce ai semnat autorizarea, vei primi in Mailbox George un mesaj cu noul grafic de rambursare. Vei gasi si in
George noua rata sau maturitarea creditului tau.
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Uite si un exemplu de calcul, sa te ajute in decizia de a face sau nu o rambursare si care ti se potriveste cel mai bine.
Sa spunem ca ai un produs Divers la care mai ai de plata 5000 de lei in urmatoarele 27 luni cu rata actuala de 206,39
lei pe luna (dobanda fixa 9.49%). Daca vrei sa faci o rambursare anticipata in valoare de 1000 lei, vei plati in plus un
comision de rambursare anticipata de 5 lei (0.5% din valoarea rambursata) iar noua ta rata ar putea scadea la 165,11
lei daca pastrezi perioada de rambursare de 27 luni sau poti ramane cu aceeasi rata dar sa reduce perioada de
rambursare de la 27 luni la 21luni. Tine cont de faptul ca in ziua in care faci rambursarea anticipata, din suma depusa
pentru rambursare se va incasa inainte dobanda la zi si apoi, suma ramasa, va fi folosita pentru rambursarea
creditului.
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Rambursarea anticipata totala
Operatiunea de rambursare poate fi accesata din 2 locuri in George. Ori din ecranul Acasa, prin accesarea butonului
Rambursare anticipata atasat creditului tau. Ori direct, din Optiunile creditului tau.

In pasul urmator selectezi contul din care

vei face rambursarea.

Apoi completezi suma pe care vrei sa o rambursezi.
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In functie de valoare pe care o completezi in acest ecran, te vei indrepta catre rambursare partiala sau totala. Tine
cont ca poti apasa direct pe butonul “Total de rambursat” si automat intri pe fluxul de rambursare totala.
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Dupa ce ai completat suma ce acopera tot creditul ramas, in urmatorul ecran iti sumarizez detaliile: suma rambursata
de tine, dobanzile, comisioanele si posibilile restante.

Pentru a rambursa total, la “Total de rambursat” este calculata suma totala de rambursat la data respectiva, iar suma
cuprinde:
-

-

Soldul creditului
Dobanzi calculate la zi (de la ultima scadenta a creditului pana la data rambursarii)
Comisionul de rambursare anticipata, in functie de tipul creditului: garantat/negarantat, de perioada ramasa in
cazul creditelor negarantate si in functie de termenul de retragere din contract, in cazul creditelor recent
acordate, de 14 zile (perioada in care clientii nu platesc comision de rambursare anticipata)
Cost proratat cu asigurarile in cazul creditelor garantate, pentru perioada cuprinsa intre ultima scadenta a
creditului si data rambursarii

Daca apesi pe iconul din dreptul Total comisioane, vei regasi din ce se formeaza acest total. Si aici ai acces la
sectiunea de Intrebari frecvente.

Tot in acest ecran vei regasi in dreapta sus un icon care te duce catre o sectiunea de intrebari frecvente si exemple
despre operatiunea de rambursare anticipata.

59

Odata revenit in ecranul anterior, e momentul sa revizuiesti daca informatiile corespund cu nevoia ta de rambursare.
Poti sa vezi si cat vei economisi daca faci rambursare totala a creditului.

Daca informatiile corespund cu nevoia ta de rambursare, esti gata sa finalizezi operatiunea prin apasarea pe butonul
“Semneaza”.
Autorizarea se va face prin eToken. George va sari in eToken. Iar daca este fix ce ai ales tu, “Accepta” in ecranul din
eToken ca sa se inregistreze operatiunea de rambursare anticipata.
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Odata ce ai semnat autorizarea, vei primi in Mailbox George un mesaj cu adresa de inchidere a creditului tau si, daca
ai un credit ipotecar, modelul adresei de radiere a ipotecii. Tine cont ca odata rambursat integral creditul tau ipotecar,
mai ai ceva de facut. Trebuie sa ajungi la notar impreuna cu un coleg din orice sucursala BCR pentru a semna adresa
de radiere a ipotecii.

Dupa rambursarea integrala, nu vei mai gasi creditul tau in George (sau il vei regasi cu sold zero, dupa care va
disparea ziua urmatoare).

Uite si un exemplu de calcul, sa te ajute in decizia de a face sau nu o rambursare si care ti se potriveste cel mai bine.
Sa spunem ca ai un produs Divers la care mai ai de plata 5000 de lei in urmatoarele 27 luni cu rata actuala de 206,39
lei pe luna (dobanda fixa 9.49%).Daca nu faci rambursarea anticipata totala, vei plati lunar rata si la finalul celor 27 luni
vei avea o valoare totala de plata de 5572,47 lei. Daca rambursezi anticipat creditul, vei plati 5000 lei plus comisionul
de rambursare anticipate de 25 lei, deci vei economisi suma de 547.47 lei. Tine cont de faptul ca in ziua in care faci
rambursarea anticipata, din suma depusa pentru rambursare se va incasa inainte dobanda la zi si apoi, suma ramasa,
va fi folosita pentru rambursarea creditului.
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Conturi de economii
Daca ai optat pentru un cont de economii deschiderea lui se face astfel:
▪
▪
▪

Informeaza-te despre produsul pe care vrei sa il achizitionezi si apasa butonul Vreau si eu daca te-ai convins
Configureaza-ti produsul (alege contul din care vrei sa constitui contul de economii, suma, contul curent in care
se vor transfera banii la desfiintarea lui), iar George iti va calcula automat dobanda
Accepta termenii si conditiile, confirma ca esti de acord si gata! contul tau de economii a fost deschis.

Va dura cateva momente si apoi vei vedea produsul tau proaspat deschis in pagina principala (General). Nu uita, poti
oricand sa il personalizezi adaugand o poza, schimband tema de culoare a acestuia, denumirea (Alias), culoarea sau
modificand pozitia lui in lista de produse.

Alimentare si retragere din conturi de economii
O alta operatiune de tip transfer intre conturi proprii este si alimentarea produselor de
economisire, contului de economii. O poti face prin butonul de Transfer Intern de la
afisarea produsului din ecranul Acasa.
Si la fel de usor cum ti-l alimentezi, la fel de usor iti si retragi bani din el. Ca orice
transfer manual din George. Apesi pe Transfer intern, alegi contul din care sa iti traga
banii, scrii suma si apesi pe butonul Confirma.

Depozite la termen
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Daca vei opta pentru un depozit la termen, deschiderea lui se face astfel:
▪
▪
▪

Informeaza-te despre produsul pe care vrei sa il achizitionezi si apasa butonul Vreau si eu, daca te-ai convins
Configureaza-ti produsul (alege contul din care vrei sa constitui depozitul, suma, perioada, prelungire automata
sau nu, capitalizare dobanda sau nu), iar George iti va calcula automat dobanda
Accepta termenii si conditiile, confirma ca esti de acord si gata! depozitul tau a fost deschis.

Va dura cateva momente si apoi vei vedea produsul tau proaspat deschis in pagina principala (General). Nu uita, poti
oricand sa il personalizezi adaugand o poza, schimband tema de culoare a acestuia, denumirea (Alias), culoarea sau
modificand pozitia lui in lista de produse.

Alimentare si lichidare conturi de depozite
O alta operatiune de tip transfer intre conturi proprii este si alimentarea
produselor de economisire, depozitul la termen. O poti face prin butonul
Alimenteaza de la afisarea produsului din ecranul Acasa.

Si la fel de usor cu ti-l alimentezi, la fel de usor ti-l si inchizi. In submeniul optiuni
gasesti 3 operatiuni pe care le poti face: alimentare, inchidere d cont si
personaizarea produsului cu nume, culoare sau poza.

Conturi curente (in alta valuta decat cea in care ai deja un cont curent deschis)
Daca ai optat pentru un cont curent in valura deschiderea lui se face astfel:
▪
▪

▪

Informeaza-te despre produsul pe care vrei sa il achizitionezi si apasa butonul Vreau si eu daca te-ai convins
Configureaza-ti produsul asa cum iti place (alege valuta, iar pentru conturile ce permit atasarea unui card de
debit continua selectand adresa de livrare si numarul de telefon unde vrei sa primesti cardul, respective codul
PIN)
Accepta termenii si conditiile produsului, confirma ca esti de acord si gata! Contul tau curent a fost deschis
63

Va dura cateva momente si apoi vei vedea produsul tau proaspat deschis in pagina principala (Acasa). Nu uita, poti
oricand sa il personalizezi adaugand o poza, schimband tema de culoare a acestuia, denumirea (Alias), culoarea sau
modificand pozitia lui in lista de produse.

Portofoliu de investitii
Daca ai contract de investitii semnat acceseaza din platforma ta de banking inteligent George → Produsele tale →
Portofolii pentru:
▪

vizualizarea portofoliului de unitati de fond grupat in functie de valuta fondurilor in care ai investiti (RON, EUR,
USD); functionalitate disponibila pe ambele versiuni web & app

▪

plasarea de noi ordine de cumparare unitati de fond internationale; functionalitate disponibila prin George app
&web.

Daca nu ai contract de investitii semnat acceseaza din platforma ta de banking inteligent → Magazinul George →
optiunea Investitii financiare si urmeaza pasii din ecran pentru semnarea si activarea Contractului de Investitii.
Nota! Vei putea plasa cu success un ordin de cumparare unitati de fond internationale via George doar daca:
Ai acces in George (web/app)
Ai contract de investitii semnat (activ)
Ai cont curent activ in valuta fondului in care doresti sa investesti
Ai suma necesara investitiei in contul current ales
Investesti cel putin suma minima setata la nivel de fond
Atentie! In acest moment poti cumpara doar unitati de fond internationale. In cazul in care detii unitati de fond locale
administrate de Erste Asset Management (EAM) vei putea plasa ordine de cumparare doar intr-o unitate BCR.
Odata ce ai accesat sectiunea Portofolii poti cumpara unitati de fond internationale astfel:
varianta 1: daca ai fondul in portofoliu, selecteaza-l si:
→ acceseaza butonul <Tranzactioneaza> apoi apasa <Cumpara> pentru varianta web
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→ acceseaza butonul <↑Cumpara> pentru varianta app
De aici vei fi redirectionat in ecranul in care vei introduce datele ordinului de cumparare.

varianta 2:
a) daca nu ai niciun fond de investitii in portofoliu acceseaza butonul <Cauta & cumpara>.

b) daca detii unitati de fond in portofoliu, si doresti sa investesti intr-un fond nou, acceseaza butonul <Cauta &
cumpara>

In bara afisata in ecran introdu datele fondului (denumire sau cod ISIN) si selecteaza-l din lista (click pe el). Pentru
siguranta recomandam sa introduci codul ISIN si sa verifici denumirea fondului.
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Dupa ce ai selectat fondul, in ecran iti vor aparea cateva informatiile despre produsul respectiv.
Click pe “Documente legale”
pentru redirectionare catre toate
documentele fondului.
Citeste prospectul de emisiune şi
informațiile cheie destinate
investitorilor (DICI), înainte de a
investi în fondul ales!

Pentru a continua apasa <Cumpara>. De aici vei fi redirectionat in ecranul in care vei introduce datele ordinului de
cumparare.

De aici esti redirectionat in ecranul in care vei introduce datele ordinului de cumparare, aplicabil pentru ambele
variante mentionate mai sus.
Asigura-te ca ai selectat corect fondul in care doresti sa investesti.
Ecran 1: Ordin de cumparare sunt afisate urmatoarele informatii:
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▪ denumirea fondului si codul ISIN (cod unic de
identificare)
▪ Pret → afiseaza ultimul pret disponibil.
▪ Loc de tranzactionare → afiseaza emitentul
fondului
▪ Suma minima pentru investitia in fond.
pretul afisat aici informativ si NU este cel la care se
va deconta ordinul de cumparare. Termenul pentru
calcul si alocare pret este detaliat in documentele
fondului.
▪ documentele fondului → click pe Extinde (daca
doresti sa fii redirectionat pe pagina cu documentele
fondului
Citeste prospectul de emisiune si informatiile cheie
destinate investitorilor (DICI), inainte de a investi in
fondul ales.
Sectiune Detalii ordin:
▪ Suma → introdu aici suma pe care doresti sa o
investesti; valoarea trebuie sa fie cel putin egala sau
mai mare cu suma minima
este permisa doar in valuta fondului; din suma va fi
scazuta valoarea comisionului de cumparare, iar
diferenta va fi investita in fond
Sectiune Decontare:
▪ Cont → alege aici contul de decontare pentru
investitia in fond
sunt afisate automat doar conturile curente
deschise in valuta fondului.
Sectiune Comisioane:
▪ Comisioane → sunt afisate comisioanele in procent valoare absoluta aplicate investitiei
▪ Valoare estimata, incluzand comisioane → aceeasi valoare cu suma ordinului; din aceasta suma va fi calculata
si retinuta automat valoarea comisionului de cumparare, iar diferenta va fi investitita in fond
comisionul aferent ordinului este calculat automat si nu poate fi modificat; este aplicat comisionul standard al
fondului afisat in documentele fondului (ex: Factsheet/DICI).
Asigura-te ca ai introdus datele sunt corecte si apasa butonul <Semneaza>.
Nota! In cazul in care, fondul in care doresti sa investesti nu este disponibil in George, te rog sa iei legatura cu
managerul tau de relatii sau sa mergi intr-o unitate.
Ecran 2: Ordin de cumparare sunt sumarizate datele ordinului de cumparare.
Citeste si semneaza electronic ordinul pentru finalizarea investitiei.
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Semnezi ordinul introducand codul de autentificare primit pe aplicatia eToken, sau scanand QR code afisat pe ecran.

Dupa ce ai semnat
accesand butonul <Inapoi la lista de ordine>

ordinul poti verifica statusul ordinului
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Istoricul ordinelor de cumparare plasate prin intermediul George il poti vizualiza in George → Produsele tale →
Portofolii → meniul stanga Ordine unitati fond.

Sectiunea Magazin
In sectiunea Magazin a aplicatiei George regasim produsele si serviciile ce pot fi achizitionate prin flux digital, fara a fi
nevoie de prezenta in unitatea BCR.
Anumite produse nu pot fi accesate de toti clientii, astfel exista posibilitatea de a fi redirectionati catre o unitate
teritoriala sau catre contact center in functie de tipul de produs sau serviciu pe care doresc sa il acceseze sau de alte
circumstante.

Produse si servicii
Produselesi serviciile din magazinul George sunt urmatoarele:
Creditul George
Creditul Divers pentru nevoi personale poate fi achizitionat direct din aplicatia George in urma unei analize si
verificarea biroului de credit si a verificarii ANAF. Pe acest flux clientul poate achizitiona si asigurarea pentru credit cat
si descoperitul de cont.

Casa Mea
Serviciul reprezinta o simulare a unui credit ipotecar pentru a ajuta clientii sa se orienteze mai usor pe piata
imobiliara in baza sumei pe care o pot obtine printr-un imprumut ipotecar.

Cardul de cumparaturi
Clientii isi pot achizitiona direct prin aplicatia George un card de cumparaturi. Fluxul de acordare a cardului de
credit este asemanator cu cel al creditului Divers pentru nevoi personale. Angajatii BCR nu au posibilitatea de a urma
acest flux momentan.
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Obtine mai mult de la noul cont George
Prin accesarea acestei functii se poate face migrarea de la un pachet de cont standard, spre exemplu
TotalCont, ClasiCont, Comod, etc, la cel George 2.0. Astfel clientii beneficiaza de avantajele pe care le ofera
noul pachet de cont curent. In urma migrarii se emite un nou card, George, insa cel vechi o sa ramana activ
pana la expirarea termenului de valabilitate sau pana la inchiderea acestuia la cererea clientului.

Cont de economii
Deschiderea unui cont de economii se poate face direct din magazinul George. Inainte de deschiderea
produsului clientii au posibilitatea de a vizuliza dobanda care se va aplica sumei economisite.

Depozit la termen
Ca si in cazul contului de economii, clientii pot deschide acest produs direct din aplicatia George si pot
vizualiza inainte de deschiderea acestuia dobanda care se va aplica sumei economisite.

Contul George pentru copii
Aceasta functionalitate ii permite unui tutore sa deschida un cont bancar pentru minorul aflat in grija acestuia,
fara deplasarea intr-o unitate BCR.

Splash
Splash este serviciul pentru inchiriat trotinetele electrice. Clientii BCR care acceseaza acest serviciu
beneficiaza de 50% reducere la inchirierea acestora. Pentru a beneficia de acest parteneriat este necesar sa isi
introduca in campul dedicate numarul de telefon cu care s-au inregistrat pe aplicatia Splash.

70

Bitdefender
Clientii BCR beneficiaza prin acest parteneriat de o reducere substantiala la achizitionarea unui pachet de
protectie anti-virus de la compania Bitdefender.

Asigurare de calatorie
Asigurarea de calatorie poate fi achizitionata direct din George fara a mai fi necesara prezenta intr-o unitate
BCR. Clientii beneficiaza de o asigura la BCR Asigurari de Viata (Viena Inssurance Group).

Trans Sped
Prin accesarea acestei functionalitati, clientii sunt redirectionati catre site-ul furnizorului de unde isi pot
achizitona o semnatura electronica la un pret redus.

Regina Maria
Clientii care doresc sa achizitioneze un abonament de servicii medicale de la furnizorul Regina Maria pot
accesa aceasta functionalitate prin George pentru a fi redirectionati catre site-ul clinicii medicale. De acolo isi pot
achizitiona diverse tipuri de abonamente pe care clinica le comercializeaza aplicand un discount pentru clientii
BCR.

Asigurarea Venit Protect
Asigurarea Venit Protect este destinata angajatiilor, persoanelor fizice autorizate si pensionarilor. In functie de
tipul de asigurare selectat aceasta poate asigura pierderea locului de munca, situatii de incapacitate temporara,
invaliditate sau chiar deces.

Cont curent in valuta
Clientii ce nu detin inca un cont intr-o anumita valuta il pot deschide direct din George, simplu si rapid, prin
aceasta functionalitate. In cazul in care un client deja detine un cont curent in valuta respective, spre exemplu
USD, nu vor putea deschide astfel un al doliea cont. Drept urmare va fi necesara prezenta intr-o unitate BCR.
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Vizualizare pensii private
Clientii BCR care detin pilonul II sau III de pensie private au posibilitatea de a vedea suma acumulata direct in
George prin activarea acestui serviciu.

Eliminare Coplatitori
Functia aceasta este destinata clientilor care detin credite la BCR. Este vizibila doar pentru acesti clienti, drept
urmare nu va aparea si pentru clientii care nu detin credite (card de cumparaturi, credit de nevoi personale, credit
ipotecar sau descoperit de cont).

Investitii financiare
Prin aceasta functionalitate clientii pot semna contractul pentru prestari servicii financiare (cunoscut ca si
contractul pentru actiuni) fara a se mai deplasa intr-o unitate BCR.

Asigurarea locuintei
Asigurarea locuintei reprezita incheierea unei polite de asigurare facultativa pentru imobilul aflat sau nu sub
ipoteca. Aceasta le ofera posibilitatea clientilor de a achizitiona o polita fara a mai fi necesara prezenta in unitatea
BCR.

Descoperit de cont
Clientii care isi incaseaza salariul la BCR au posibilitatea de a achizitiona un descoperit de cont (overdraft)
direct prin intermediul aplicatiie George. Fluxul pentru achizitionarea produsului este identic cu cel pentru creditul
de nevoi personale Divers si cu cel pentru cardul de cumparaturi.

Asigurarea de credit
Asigurare pentru credit este disponibila in George pentru clientii care doresc sa isi asigure creditul in cazul
unui eveniment neprevazut precum pierderea locului de munca, invaliditate sau chiar deces. Pentru achizitionarea
produsului nu este nevoie de prezenta in unitatea BCR ci se poate incheia si semna contractul direct prin George.
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Restructurare
La fel ca si functia “Eliminare Coplatitori” este destinata clientilor care detin credite la BCR. Este vizibila doar
pentru acesti clienti, drept urmare nu va aparea si pentru clientii care nu detin credite (card de cumparaturi, credit
de nevoi personale, credit ipotecar sau descoperit de cont).

MedLife
Clientii care doresc sa achizitioneze un abonament de servicii medicale de la furnizorul MedLife pot accesa
aceasta functionalitate prin George pentru a fi redirectionati catre site-ul clinicii medicale. De acolo isi pot
achizitiona diverse tipuri de abonamente pe care clinica le comercializeaza aplicand un discount pentru clientii
BCR.

Asigurarea Multi Protect
Asigurarea Multi Protect este disponibila in magazinul aplicatiei George si are ca scop asigurarea telefonului,
portofelului, cardului, cheilor si a altor obiecte personale.

Asigurarea de calatorie
Asigurarea de calatorie Safe Travel este disponibila in magazinul aplicatiei George si are ca scop asigurarea
calatoriei pentru client si pentru alte persoane indicate de el, atat pentru Romania, cat si pentru strainatate. Poti
alege oricare dintre cele 4 pachete de asigurare Basic, Standard, Premier sau Premier Plus

Sectiunea Contact
In acest meniu iti sunt prezentate modalitatile de contact. De aici poti initia un apel telefonic direct catre Info BCR sau
ne poti transmite foarte simplu un e-mail.

Locatii bancomate si sucursale
In meniul Contact vei gasi harta cu Bancomate si sucursale.
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Te vom localiza unde esti in momentul in care intri in aceasta sectiune, doar daca ne dai aprobarea iar George iti va
arata ce sucursale si bancomate ai la indemana. Si nu numai.
Iconitele verzi reprezinta bancomatele iar iconitele albastre sunt sucursalele

Harta este interactiva. Te localizeaza, iti arata ce sucursala si bancomate ai in jur. In plus, poti sa faci zoom in sau zoom
out, poti sa selectezi sa vezi rezultate doar intr-o anumita zona. Depinde doar de tine.
In partea de jos a ecranului ai o serie de actiuni.
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Daca accesezi primul buton din bara de optiuni poti sa iti configurezi vizualizarea sucursalelor si bancomatelor.
In cazul in care vrei sa vezi doar bancomatele sau sucursalele, sau vrei doar sa vezi ce locatii sunt deschise, aici se
regaseste pagina de unde poti verifica. Trebuie sa apesi butonul Confirma, iar George iti arata pe harta ce ai ales.

Tot in partea de jos a ecranului gasesti butonul de cautare, unde vezi toate locatiile pe care doresti sa le vezi, un sumar
cu distanta pana la eledar si programul acestora.
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Daca doresti sa vezi mai multe detalii selectezi locatia, apoi vei fi directionat catre ecranul ce contine operatiunile de mai
jos:
-

Navigare catre adresa

-

Numar de telefon (pentru a apela direct din aplicatie)

-

Orele de functionare

In aplicatie ai disponibil doua posibilitati de

a vizualiza sucursalele si bancomatele,

harta sau lista.
Harta se deschide predefinit, iar in partea dreapta a ecranului - jos,gasesti optiunea de schimbare metoda de vizualizare,
mai exact – lista.
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Daca accesezi o sucursala de pe harta

George iti va detalia o serie de informatii si

actiuni cum ar fi: tipul locatiei, distanta pana la acestea, dar si programul acestora), iar ca actiuni poti deschide harta
direct din aplicatia telefonului dar si navigare implicita.
Daca nu reusesti sa ne contactezi direct din aplicatie, iti lasam si mai jos datele noastre de contact.

Programeaza o vizita intr-o unitate BCR
Clientii au posibilitatea de a programa intanliri in unitate direct din aplicatia George, o data cu actualizarea la versiunea
22.22. Astfel, accesand butonul Contact din dreapta jos, pot selecta “Programare”.
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Dupa ce acceseaza aceasta rubrica, clientul poate vedea programarile sale si are posibilitatea de a efectua o noua
programare. In cazul unei programari noi, primul lucru pe care clientul trebuie sa il selecteze este motivul programarii.
Urmatorul pas implica selectarea unitatii unde clientul doreste sa isi faca o programare. Dupa acest pas trebuie sa
confirme datele programarii si sa apese pe butonul Finalizare.
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Mesaje
Mesaje de la banca
In fereastra de mesaje clientii regasesc mesajele transmise de la banca ce pot contine documente sau informari
generale. Aici se regasesc si mesajele din chat-ul George. Pentru a accesa aceasta fereastra este necesar sa intri in
sectiunea Contact si apoi sa selectezi butonul Mesaje.

George messenger
George Messenger reprezinta un canal de comunicare intre client si banca. Specialistii din Contact Center se ocupa
de administrarea chat-ului si raspund spetelor adresate aici.
Pentru a trimite un mesaj nou acceseaza pentru inceput sectiunea Contact. Aici vei regasi butonul Mesaje iar apoi vei
vedea toate mesajele tale actuale. Pentru a crea un mesaj nou, apasa pe butonul +Mesaj Nou iar apoi selecteaza
subiectul discutiei.
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Dupa ce ai selectat subiectul poti trimite mesaje in chat-ul dedicate iar in cel mai scurt timp, un specialist contact
center va raspunde.
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Contacteaza banca
Din sectiunea Contact avem posibilitatea de a apela direct in Contact Center, atat de pe numarul de telefon national
cat si de pe cel international. Accesand unul din butoanele dedicate, aplicatia Telefon este deschisa si este format
automat numarul selectat pentru apelarea in contact center.
Folosind functia de “Trimite e-mail” este deschisa aplicatia dedicate a dispozitivului pentru e-mail si introdusa adresa
contact.center@bcr.ro in sectiunea destinatar.

Sectiunea Profil
In acest meniu ai acces la toate setarile profilului tau de utilizator si ti-l poti personaliza asa cum doresti. Poza de profil
este doar una din optiunile de personalizare disponibile in aplicatie. Odata ce te-ai hotarat in ce poza arati cel mai bine,
o poti incarca rapid din memoria telefonului/ tabletei printr-o simpla apasare a icon-ului dedicat Alege o poza.
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Tot de aici poti sa iti faci si o poza noua pe moment, alegand optiunea Fa o poza.

George Moneyback
Activează opțiunea din Profil, plătește cu cardul tău BCR sau George la partenerii noștri și primești înapoi în cont
suma echivalentă reducerii. Activează promoțiile rapid oriunde și oricând.
Moneyback este vechea aplicatie Plus in Cont, disponibila acum doar in aplicatia mobila George. O poti activa direct din
Profil, sectiunea Moneyback, unde vei regasi ofertele personalizate in functie de comportametul tau tranzactional.
Cum se activeaza?
1. Client cu Plus in cont activ in sistem:
a. Log in aplicatia mobila George
b. Zona de „Profil” ➔ Moneyback
c.

Vizualizare toate ofertele disponibile (cele pe care le avea si in Plus in cont)

d. Acum isi va putea activa oferte noi doar din George
2. Client fara Plus in Cont cu George deschis in sistem:
a. Log in aplicatia mobila George
b. Zona de „Profil” ➔ Moneyback
c.

Citeste si accepta termenii si conditiile, respectiv prelucrarea datelor personale

d. Si activeaza serviciul prin butonul aferent
3. Client fara Plus in Cont si fara George deschis in sistem:
a. Clientului trebuie sa i se deschida George (serviciul Internet si Mobile banking)
b. Daca are deja un cont curent, clientul trebuie sa fie redirectionat intr-o unitate BCR
c.

Daca nu are cont curent, clientul poate fi redirectionat catre pagina www.mygeorge.ro pentru deschiderea
contului George
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d. Odata deschis George (Internet si mobile banking) clientul trebuie sa parcurga pasii de la punctul 2
Mai jos pasii de activare din aplicatia George:

Exemplu de oferte disponibile in Moneyback:

-

Client cu Plus in Cont: in George va avea afisate aceleasi oferte (atat cele active, cat si cele gata de activat). Nu
mai este necesara autentificarea cu userul de Plus in Cont, clientul se poate loga direct cu credentialele cu care se
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conecteaza in George. Va putea folosi si aplicatia Plus in Cont in paralel pana in luna Septembrie. Ulterior, aceasta
va fi decomisionata.
-

Client fara Plus in Cont: Moneyback se activeaza direct din aplicatia mobila George unde va avea incarcate oferte
in functie de comportamentul tranzactional. Nu mai este necesara crearea unui utilizator nou, clientul poate activa
serviciul direct cu credentialele cu care se conecteaza in George.

Activarea ofertelor se realizeaza prin apasarea butonului “Activeaza” din dreptul fiecareia, iar detaliile specifice ofertei
se pot identifica in campul “Termenii ofertei”.
Dezactivarea serviciului Moneyback:
Se face direct din sectiunea Moneyback pe accesarea iconului “Setari”. Selecteaza “Dezactiveaza Moneyback” iar
serviciul se va dezactiva din 2 clickuri. Daca se razgandeste, butonul Moneyback va ramane disponibil in “Profil”, in
George.

Unde se pot vedea sumele care urmeaza sa fie restituite:
In aplicatia mobila George, la sectiunea „Moneyback” de la „Profil” exista “Bani de primit”. Tot acolo este si un istoric
unde sunt afisate tranzactiile impartite pe fiecare comerciant in parte. In Istoric ai 2 sectiuni, Bani de primit si Bani primiti.
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Multibanking
Multibanking iti aduce conturile tale de la celelalte banci in George. Activeaza-ti extraoptiunea Multibanking,
agregatorul conturilor tale bancare, si ramai cu ochii pe banii tai.
Intra in George si acceseaza sectiunea “Profil” din meniul de jos. Acolo gasesti extraoptiunea.

Functionalitatea iti ofera acces si detalii asupra soldurilor de la celelalte banci, dar si un set de optiuni de la George:
-

Vizualizarea tranzactiilor

-

Cautarea in tranzactii

-

Evolutia soldului

-

Generarea de cod QR

-

Posibilitatea de personalizare a produsului

-

Distribuirea detaliilor contului

-

Sortarea si ascunderea produselor din ecranul Acasa

In acest moment multibanking:
•

Permite activarea a 4 banci:
o

Banca Transilvania
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•

o

ING

o

Unicredit

o

Revolut (In acest moment nu se pot adauga conturile de la Revolut datorita unei erori tehnice. Clientii
vad optiunea insa primesc o eroarea la adaugarea acestei banci.)

Este disponibila
o

Web

o

iOS

o

Android

Activare multibanking - iOS
Intra in George si acceseaza sectiunea “Profil” din meniul de jos. Acolo gasesti extraoptiunea.

Acceseaz-o si pentru a incepe procesul de activare, accepta termenii si conditiile de utilizare si apoi apasa pe butonul
“Cont nou”.
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Selecteaza o banca din lista bancilor la care ai tu cont. Ai de ales intre ING, UniCredit, Revolut si Banca Transilvania.

George te directioneaza catre platforma de Internet Banking a celeilalte banci, unde te autentifici cu credentialele pe
care le ai acolo. In functie de banca ta, procesul poate varia, iar ma jos gasesti un exemplu pentru una dintre banci.
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Selecteaza contul sau conturile pe care vrei sa le vezi in George.
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Ajuns in ultimul ecran de autentificare in contul de la cealalta banca, va trebui sa completezi un cod primit prin SMS
pentru a confirma ca ii oferi lui BCR acces la conturile tale.

Odata ce ai primit codul prin SMS, il completezi in ecran si apesi butonul “Aproba”.
Si gata, te-ai conectat cu succes la contul de la cealalta banca. Apasa “Am inteles”. Dupa confirmare, conturile vor fi
adaugate in George.
Vei ajunge in ecranul cu toate bancile cu care esti conectat.
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Tot din acest ecran poti sa-ti stergi conturile de la celelalte banci.

Gasesti conturile de la celelalte banci in Sectiunea “Acasa” din George.
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George Info
George Info este noul serviciu BCR de notificare, disponibil doar pentru clientii Persoane Fizice. Prin acest serviciu esti
la curent cu activitatile de pe conturile tale prin notificari de tip push, e-mail sau SMS atunci cand se intampla ceva
important in contul tau, in functie de preferintele tale.

Iti poti activa si configura acest serviciu atat in George app, cat si in George web, fara interventia bancii. Tu alegi pe ce
conturi sa-ti activezi George Info si pe ce canale de comunicare sa primesti notificarile.
Prin activarea serviciului George Info vei dezactiva automat serviciul BCR Alert.

Ai posibilitatea sa iti alegi tipul de notificare pentru care vrei activarea serviciului:
•

Info incasari

•

Info cheltuieli

•

Info card de credit

•

Info conversie valutara

•

Lucruri importante – aceasta categorie este setata automat si nu poate fi editata

Pentru categoriile Info incasari, Info cheltuieli si Info card de credit iti poti seta un prag de la care sa se declanseze
notificarile, o limita de bani care, daca e depasita, sa-ti trimita un semnal de alarma.

Pe ce canale de comunicare este disponibil George Info
Poti avea pana la 3 canale de comunicare:
•
•
•

Notificari de tip push
e-mail
SMS

Poti alege mai multe optiuni in acelasi timp. Depinde de tine si comportamentul tau financiar.

Ce costuri are George Info
Costurile se aplica doar pe canalul de comunicare SMS, indiferent de tipul de pachet de cont pe care il ai:
•

GRATUIT – notificari de tip push si E-mail

•

0.5 RON / SMS transmis

Cum activez George info pe George mobile
In momentul in care te vei autentifica in noua versiune George, vei primi acest ecran.
Pentru a activa George Info, apasa pe butonul “Am inteles”.
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In acest moment s-au activat notificarile de tip Push pentru categoria ”Informatii“.

Pentru a-ti activa celelalte categorii de notificari, mergi in sectiunea Setari si selecteaza Profil din pagina principala si
mergi in sectiunea Notificari.

Din sectiunea Notificari iti poti activa notificarile pentru toate tipurile de categorii: Incasari, Cheltuieli, Carduri de credit
si alte informatii importante.
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Selecteaza o categorie dorita si activeaza notificarile prin comutarea butonului si bifeaza conturile pentru care doresti
sa primesti notificari.

Daca nu vrei sa pastrezi varianta predefinita de 1 RON, poti seta un alt prag de la care sa se declanseze notificarile.
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Si gata, tocmai ti-ai setat notificarile de tip push si vezi in timp real cand se intampla ceva important in contul tau, in
functie de preferintele tale.
De acum poti sa fii la curent curent cu activitatile de pe conturile tale prin notificari de tip push, GRATUIT.
Cum arata un push notification de la George Info, te intrebi? Uite asa:
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Date personale
Pentru actualizarea datelor personale trebuie sa accesezi sectiunea Profil unde vei regasi butonul Date personale.

Aici ai posibilitatea de a vizualiza datele personale cat si de a le actualiza. Insa trebuie sa ai in vedere ca nu toti clientii
sunt eligibili pentru actualizarea datelor personale la distanta.

Seteaza sau modifica alias de utilizator
Pentru a iti modifica Aliasul direct de pe telefon, acceseaza pentru inceput aplicatia George Go.
Vei gasi in partea de sus / dreapta butonul catre Profilul tau:
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Acceseaza datele tale personale prin butonul “Date personale”.

Vei avea in sub sectiunea pentru datele personale, optiunea de a iti modifica Aliasul tau din George.

Personalizeaza-ti Aliasul si alege-l pe cel care ti se potriveste.
Tine minte ca acesta trebuie format din minim 6 – maxim 30 caractere.
Caracterele acceptate sunt litere, cifre, underscore (_) si un punct(.) si Aliasul trebuie sa inceapa cu o litera.
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Dupa ce te-ai hotarat in privinta lui, seteaza-l si apasa pe butonul “Salveaza”

George iti va afisa urmatorul mesaj ce reprezinta setarea cu success a Aliasului.

Schimbare Alias

Daca ai setat deja un Alias, acesta iti va aparea in sectiunea Alias George.

In cazul in care vrei sa il schimbi, George iti va afisa Aliasul curent peste care poti sa scri noua ta alegere.

97

Dupa ce ai setat noul Alias, apasa pe “Salveaza”. Astfel ai terminat operatiunea de schimbare a Aliasului.

Posibile erori
Sunt 3 tipuri de erori care pot aparea la setarea sau modificarea unui Alias. Acestea sunt:
1. Aliasul este prea scurt. Acesta trebuie sa contina minim 6, maxim 30 de caractere alfanumerice.
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2. Aliasul nu incepe cu o litera. Daca Aliasul setat de tine incepe cu o cifra sau un simbol, acesta nu poate fi
setat. Una dintre caracteristicile unui Alias este faptul ca incepe cu o litera.

3. Aliasul nu este unic. In situatia in care un alt client si-a setat un alias identic inaintea ta, nu iti vei mai putea
seta un alias asemanator. Este foarte important ca fiecare alias sa fie unic.
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Setari produse
Folosind aceasta optiune poti selecta ce produse bancare sa fie afisate in sectiunea General, dar si in ce ordine sa fie
disponibile. Este suficient sa (de)selectezi bifa aferenta contului pe care (nu) vrei sa il vizualizezi in lista de conturi din
General. Ordinea conturilor se schimba la fel de rapid, printr-un simplu drag&drop.
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Informatii generale
In aceast meniu regasesti toate informatiile necesare pentru a folosi aplicatia George:
Prezentarea aplicatiei, raspunsul la cele mai frecvente intrebari, dar si termenii si conditiile
de utilizare.
Varianta de autentificare
Aceasta optiune iti afiseaza informatii despre metoda Easy Access pe care ai ales-o
pentru a te autentifica cat mai simplu in George. Tot din acest submeniu o poti modifica
dupa cum iti doresti. In plus, poti dezactiva optiunea in cazul in care doresti sa revii la
autentificarea cu Nume utilizator si Parola sau (e)Token.
Capturi de ecran
Daca preferi sa fii precaut, iti poti dezactiva capturile de ecran. Astfel nu vei mai vedea
continutul la vizualizarea recenta a aplicatiilor.
Ajustari vizuale (Android)
Aici poti trece pe Darkmode. George e ca tine, așa că se schimbă dupa preferințele tale. Poți trece pe Dark Mode rapid,
direct din aplicație, dacă ești utilizator de Android, sau selectând funcția Dark Mode a sistemului de operare iOS, oricând
vrei. Simplu și smart.
Tot de aici iti poti aplica fontul sistemului de operare, sa fie la fel si in George.
Setari limba (disponibil doar pentru utilizatorii de Android)
Din acest meniu iti poti alege limba in care doresti sa fie afisate informatiile disponibile in aplicatie. Poti alege ca
limba sistemului de operare sa fie detectata in mod automat si in functie de aceasta sa se actualizeze si in
aplicatie sau poti sa selectezi manual una dintre variantele din lista.
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