
 

 

 
 
 

Instrucţiunea privind utilizarea serviciului „SMS- Banking” (prin aplicaţia Bankflex-Multychannel)  
 

În scopul utilizării serviciului SMS-Banking sunt transmise mesaje SMS la numarul scurt al operatorului de telefonie mobilă - 6242: 
 

                       

 

 

Textul mesajului Descrierea solicitării 

HLP 
 Instructiuni de ajutor  

La transmiterea mesajului  „HLP”  veţi primi  lista  tuturor cuvintelor cheie acceptabile în 
SMS Banking:  TXN,  PSW,  BAL, LAN, RTV, RT1, RT2, HLP, ALS, PMT, INV, INA 
La  transmiterea  unui mesaj ce conţine cuvântul cheie, ca raspuns  veţi primi descrierea 
structurii pentru cuvântul cheie respectiv. 

HLP <cuvânt cheie> 

LAN PWD <cod limba> 
 Modificarea  limbii  

La transmiterea mesajului cu  una  din  valori  veti putea modifica  limba de comunicare  
 Valori   <cod limba>: RO, RU, EN   

ALS PWD <Numărul contului> <Alias> 
sau 
ALS PWD <Numărul cardului> <Alias> 

 Atribuirea  un alias (nume)  contului/ Modificarea  alias-ului contului inclus în serviciul 
SMS-Banking. 

Acelaşi mesaj va fi utilizat atît pentru stabilirea iniţială a alias-ului contului / alias-ului 
cardului, cît şi la modificarea lui ulterioară. 

PSW PWD <PWD nouă> 
 Modificarea parolei 

Puteţi modifica parola  existentă  cu o altă parolă nouă   

BAL PWD <numărul contului>  
sau 
BAL PWD <numărul cardului>   
sau                       
BAL PWD <alias-ul contului> 

  Verificarea soldului contului  
Puteţi verifica soldul,  expediind  numărul contului / numărul cardului, cît  şi alias-ul 
(numele) contului. 

TXN PWD <numărul contului>     
 sau 
TXN PWD <numărul cardului >    
 sau 
TXN PWD <alias-ul contului > 

 Solicitarea extrasului din cont   
Aveţi posibilitatea să primiţi ultimele operaţiuni în/din contul bancar,  expediind  numărul 
contului sau numărul cardului, cît  şi alias-ul. 

RTV 
RT1 
RT2 

 Afişarea cursului de schimb valutar 
“RTV” – pentru ratele la operaţiunile prin virament 
”RT1” – pentru ratele la operaţiunile la punctul de schimb valutar din mun. Chişinău şi  

Bălţi  
”RT2” – pentru ratele la operaţiunile la punctul de schimb valutar  din alte filiale 

PMT PWD <numărul contului sau numărul 
cardului sau alias-ul contului DEBIT> 
<numărul contului sau  numărul cardului 
sau alias-ul contului CREDIT> <Suma> 

 Efectuarea plăţilor între conturile proprii  
Suma poate fi specificată atît cu parte fracţionară, cît şi fără. 
 

Pentru solicitarea sumei facturii: 
INV  PWD <alias-ul furnizorului>  
<numărul facturii> 
 
Pentru executarea plăţii: 
INA PWD <alias-ul furnizorului> <numărul 
facturii> <numărul contului sau numărul 
cardului  sau  alias-ul contului/cardului> 
<suma (opţional)> 

 Achitarea facturilor prestatorilor de servicii 
Această funcţie vă permite să achitaţi facturile prestatorilor de servicii, care au încheiat cu 
banca contracte privind încasarea plăţilor.     

• INV - primirea  datelor  cu privire la suma plăţilor existente aferente unei facturi 
concrete; 

• INA  - achitarea facturii. 

 

PWD – parola de acces la serviciul SMS-Banking (prin sistemul Bankflex-Multychannel) 
 

 

NOTĂ: Elementele din mesajul SMS expediat sunt divizate prin spaţiu ce serveşte ca separator. 

 

Telefon 
Mobil 

TRANSMITEŢI   
 MESAJ 

la numărul 6242   


