
Efectuați plăți cu 
ajutorul fișierelor de 

plată



1    Descărcați fisierul xls pregătitor de aici.

2    Completați datele necesare cu atenție la mențiunile de mai jos.

✓ Completați câmpurile, respectând schema culorilor prezentată în partea de sus a documentului, în
funcție de tipul de plată pe care doriți să o efectuați.

✓ Câmpul Urgent se va completa fie cu 0 (zero), dacă este plată normală, fie cu 1 (unu) dacă este
urgentă.

✓ Câmpul Data trebuie să respecte formatul zz/ll/aaaa.

✓ Asigurați-vă că aveți setările corespunzatoare ale calculatorului pentru a putea face corect importul
fisierului de tip csv. În cazul în care întâmpinați probleme, trebuie să știți că setările (ex: modificarea
datei din "." în "/“) pot fi făcute astfel: din Control Panel – Region – Additional Settings.

✓ Nu trebuie să completați câmpurile care nu sunt marcate ca fiind obligatorii sau care nu sunt 
specifice tipului de plată.

https://www.procreditbank.ro/Fisier_pregatitor_optimizat.xls


3 Copiați celulele cu valorile generate în ultima coloană a documentului –

Coloana O (Forma finală după concatenare).

4 Descărcați documentul csv de aici. 

5 În fișierul cvs păstrați rândul reprezentând capul de tabel și lipiți celulele (de 

la pasul 3) cu opțiunea Paste Values, apoi salvați documentul.

https://www.procreditbank.ro/Model_fisier_csv.csv


6 Încarcați fișierul csv în Internet Banking, din meniul Transferuri –

Salarii/Fișier plăți. 

7 Din Status tranzacții accesați Afișare detalii plăți pentru fișierul de plăți dorit.

8 Se va deschide o nouă fereastră cu detalii generale ale tranzacțiilor din     

fișier. Tot din Afișare detalii puteți descărca voucherul cu detaliile

complete ale fiecărei plăți în parte.
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Vă recomandăm să salvați și să păstrați ambele fisiere, xls și csv completate, 
pentru propria dumneavoastră evidență.

În cazul în care aveți întrebări adiționale, nu ezitați să ne contactați prin 
intermediul responsabilului de business sau prin serviciul Contact Center.

O fereastră va apărea pe ecran, iar de aici 

puteți descărca fișierul cu detaliile plăților.

https://www.procreditbank.ro/ro/contacte/contact-center

