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Digitalizarea sistemului bancar



Băncile “online” (mobile bank) revoluționează serviciile bancare personale, oferind o
alternativă la băncile fizice tradiționale, cu aplicații rapide, sigure și ușor de utilizat
pentru iOS și Android. Băncile digitale oferă servicii bancare competitive, cum ar fi
conturi curente, conturi de economii, împrumuturi, asigurări și carduri de debit/credit,
adesea la la un preț mult mai mic decât băncile tradiționale.

Băncile digitale sunt 100% bazate pe aplicații, oferind mai multă transparență și
comoditate, cu mai puține restricții și timpi de așteptare decât banca obișnuită.
Având în vedere că milioane de utilizatori din Europa și Marea Britanie folosesc deja
băncile digitale, este clar că aplicațiile bancare reprezintă viitorul pentru operațiuni
bancare fără probleme și fără frontiere.

Mobile Bank



Mobile Bank

Source: European Banking Authority (2021).
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Avantajele unei bănci digitale

Disponibilitate 24/7 - oricând, oriunde

Indiferent unde vă aflați, acasă sau în străinătate, puteți
să vă accesați contul bancar prin intermediul aplicației,
să vă verificați soldul contului, să vă controlați
economiile, să obțineți asistență, să efectuați plăți și
chiar să vă blocați cardul de debit, dacă este necesar.

În plus, primiți notificări în timp real de fiecare dată când
faceți o tranzacție, astfel încât să fiți informați în timp
real.

Nu este nevoie să faceți programări, să stați la coadă și
să pierdeți timpul pentru a vă gestiona finanțele.



Avantajele unei bănci digitale

Obțineți aprobarea rapid

Deschiderea unui cont la o bancă digitală este extrem de  
simplă, fără documente. 

Doar descărcați aplicația, vi se verifică identitatea, alimentați 
contul și sunteți gata de utilizare. 



Avantajele unei bănci digitale

Comisioane mai mici

Un alt motiv principal pentru a utiliza o bancă digitală sunt
taxele mici.

Fiind o platformă mobilă, fără sucursale fizice, băncile digitale
pot oferi comisioane mai mici decât băncile tradiționale – mai
ales când vine vorba de retrageri la bancomate,
schimb/transfer de bani și plăți în străinătate.



Avantajele unei bănci digitale

Ușurează călătoria

Bănci mobile = servicii bancare fără granițe. 

Ratele de schimb scăzute și comisioanele mici de retragere la 
ATM la nivel mondial fac călătoria mult mai ușoară (și mai 
ieftină) decât cu băncile tradiționale, în special în zona euro. 

Și pentru mai multă siguranță, blocați sau deblocați cardul de 
debit în timp ce călătoriți, direct în aplicație.



Avantajele unei bănci digitale

Fără hârtie

Unul dintre lucrurile frustrante despre băncile tradiționale este
cantitatea de documente, contracte și scrisori care sunt trimise
în căsuța poștală.

Cu băncile mobile, tot ce aveți nevoie este în aplicație și toate
comunicările sunt trimise către aplicația sau e-mailul personal.

S-au dus vremurile în care scotoceai prin grămezile de hârtie de
la bancă☺ – iar protecția mediului este cireașa de pe tort.



1. Taxe, inclusiv taxe de tranzacție și de retragere la bancomat

Deși toate băncile mobile oferă comisioane mai mici decât băncile
tradiționale, există încă diferențe între fiecare bancă digitală. De asemenea,
este important să verificați și alte comisioane, cum ar fi comisioanele de
înlocuire a cardului, comisioanele de încasare, etc.

2. Abonamente lunare

Principalele bănci mobile oferă un cont gratuit, așa că trebuie să plătiți doar o
mică taxă pentru serviciile pe care le utilizați. Multe bănci digitale oferă, de
asemenea, planuri premium, oferind beneficii suplimentare, cum ar fi retrageri
gratuite, comisioane și mai mici, asigurări și multe altele.

Cum să compari băncile digitale



3. Instrumente de economisire și bugetare
Unele bănci mobile oferă conturi de economii de sine stătătoare, în timp ce 
altele oferă funcții ingenioase, cum ar fi rotunjirea achizițiilor și plasarea 
diferenței într-o „pușculiță” în aplicație, precum și obiective care să ajute 
economisirea.

4. Securitate
Principalele bănci mobile respectă cele mai înalte standarde de siguranță, 
asigurându-vă că banii și datele sunt protejate 24/7. 

5. Plăți
Toate băncile mobile oferă un card de debit pentru plăți și retrageri din 
contul bancar mobil. În plus, multe aplicații bancare oferă și carduri virtuale 
și portofele electronice, cum ar fi Google Pay sau Apple Pay, făcând plățile 
online și în magazin și mai ușoare.

Cum să compari băncile digitale
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