
 

Ordine de plată prin 
ProB@nking Plus Suma 

Interval orar de 
procesare Decontare 

  oricând cu excepția   

Transferuri intrabancare în 
aceeași valută 

orice sumă intervalului 20.00-00.30 
(luni - vineri) 

În timp real 

oricand cu exceptia 
intervalului 18.00-00.30 
(sâmbătă - duminică) 

În timp real 

Schimburi valutare 

≤15.000 EUR/USD/GBP 
oricând, inclusiv în zilele 
de sâmbătă, duminică și 
sărbători legale 

În timp real 

>15.000 
EUR/USD/GBP 

09:00 – 17:00 (luni – 
vineri, cu excepția 
sărbătorilor legale)  

În timp real 

Schimburi valutare curs special ≥20.000 
EUR/USD/GBP 

09:00 – 17:00 (luni – 
vineri, cu excepția 
sărbătorilor legale)  

În timp real 

Transferuri naționale 
interbancare 

< 50.000 LEI 09:00 - 17:00 Cel târziu în ziua bancară următoare 

≥ 50.000 LEI 

09:00 - 15:00  
Procesare și decontare în ziua bancară 
curentă 

după 15:00 
Procesare și decontare în ziua bancară 
următoare 

Transferuri naționale 
interbancare urgente < 50.000 LEI 09:00 - 15:00  

Procesare și decontare în ziua bancară 
curentă 

Transferuri naționale 
interbancare în EUR/USD/GBP orice sumă 09:00 - 16:00 

Debitarea contului în aceeași zi 
bancară 

Transferuri internationale in LEI/  
EUR/USD/GBP orice sumă 09:00 - 16:00 

Debitarea contului în aceeași zi 
bancară 

Transferuri internationale 
urgente  LEI/ EUR/USD/GBP orice sumă 09:00 - 11:00 

Data debitării contului este aceeași cu 
data valutei (cu acordul băncii) 

 

 

 

 

 

 

 

Procesarea instrumentelor de debit 

• Recepționare instrumente de debit spre încasare, prin orice modalitate convenită între Client și Bancă: 
o Până la 13.00 – se vor procesa în aceeași zi bancară 
o După 13.00 – se vor procesa în următoarea zi bancară 

 

• Asigurare disponibil pentru intrumente de debit la plată: până la 16.30. 
 



Transfers through 
Ebanking Amount Cut off time Settlement 

  
anytime, except time interval 
20.00-00.30 (Monday - Friday) in real time 

Intrabank transfers in same 
currency  

any amount   

anytime, except time interval 
18.00-00.30 (Saturday - Sunday) in real time 

Foreign exchange  

≤15.000 EUR/USD/GBP 

anytime, including the days of 
Saturday, Sunday and legal 
holidays, except EOD processes 

in real time 

>15.000 
EUR/USD/GBP 

09:00 – 17:00 (Monday - Friday,  
except legal holidays, except 
EOD processes)  

in real time 

Special foreign exchange 
≥20.000 
EUR/USD/GBP 

09:00 – 17:00 (Monday - Friday,  
except legal holidays, except 
EOD processes)  

in real time 

Interbank national transfers 

< 50.000 LEI 09:00 - 17:00 the latest in the next banking day 

≥ 50.000 LEI 

09:00 - 15:00  
process and settlement in the current 
banking day  

after 15:00 
process and settlement in the next 
banking day  

Urgent interbank national 
transfers < 50.000 LEI 09:00 - 15:00  

process and settlement in the current 
banking day  

Interbank national transfers 
in EUR/USD/GBP any amount 09:00 - 16:00 

account debiting in the same 
banking day  

International transfers in  
LEI/ EUR/USD/GBP any amount 09:00 - 16:00 

account debiting in the same 
banking day  

Urgent international  
transfers in LEI/  
EUR/USD/GBP 

any amount 09:00 - 11:00 

the date of the account debiting is 
the same as vale date (with Bank's 
agreement) 

 

Processing debit instruments 

• Receipt of debit instruments for collection, by any means agreed between the Client and the Bank: 
o Until 13.00 - will be processed on the same banking day 
o After 13.00 - will be processed on the next banking day 

 

• Insurance available for payment debit instruments: until 16.30. 
 


