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Haideți să începem

Cu aplicația noastră de mobile banking gratuită, vă puteți administra 
banii oricând doriți dvs. Acest ghid vă va trece prin toate informațiile pe 
care aveți nevoie să le cunoașteți.

Iată ce aveți nevoie pentru a începe:

9	Un telefon mobil sau o tabletă cu iOS sau Android.

9	Acces la Internet, prin WiFi sau date mobile.

9	Un cont pe Apple App Store sau Google Play.

9	Detalii Online Banking – dacă nu sunteți deja înregistrat, aveți 
nevoie doar de cardul dvs de debit sau codul de sortare și de 
numărul de cont pentru configurare.

9	Un număr de telefon mobil la zi, înregistrat cu noi. 

Dacă acesta este un echipament partajat, nu vă îngrijorați, procesele 
noastre de securitate vă ajută sa vă păstrați detaliile sigure și în siguranță.

Este important ca echipamentul pe care 
îl utilizați să fie conectat la numărul de 
telefon mobil pe care îl avem înregistrat 
pentru dvs., pentru a putea verifica faptul 
că dvs. sunteți cel ce descarcă aplicația. 
Orice echipamente partajate trebuie să fie 
conectate la același număr de telefon mobil.

Aplicația este disponibilă pe echipamentele iOS 
și Android compatibile, pentru clienții care au 
Online Banking și un număr de telefon mobil 
de Marea Britanie sau internațional în anumite 
țări. Online Banking este disponibil clienților cu 
vârsta de 11+ ani cu un cont NatWest.

3



Pe iPhone-uri compatibile puteți activa 
Touch ID sau Face ID iar pe telefoanele 
Android puteți activa Amprente Android sau 
Recunoaștere Facială. Aceasta va permite să 
vă autentificați în siguranță, fără a fi nevoit să 
vă reamintiți parola dvs.

Cum funcționează

Dacă aveți deja cont deschis la noi, înregistrarea 
pentru aplicație este ușoară.

Pasul 1

Descărcați aplicația noastră căutând “NatWest” 
în magazinul dvs. de aplicații. Selectați aplicația 
denumită “NatWest Mobile Banking”.

Pasul 2

Închideți aplicația și urmați instrucțiunile 
pas cu pas.

1. Apăsați pe butonul „I’m an existing 
customer”.

2. Apăsați „Get started” apoi vizualizați și, 
dacă sunteți de acord cu acestea, bifați 
căsuța pentru a arăta că agreați Termenii și 
condițiile, apoi apăsați „Get started”.

3. Introduceți numărul de client de 10 cifre 
pe care îl utilizați pentru a vă autentifica 
la Online Banking. Începe cu data dvs. de 
naștere Dacă nu aveți un număr de client 
sau dacă l-ați uitat, apăsați „What’s my 
customer number?” și urmați instrucțiunile 
de pe ecran. Va trebui să aveți cardul dvs. de 
debit în apropiere pentru acest lucru.

4. Introduceți numărul dvs. de client și 
apăsați „Next”.

5. Introduceți cifrele cerute din PIN-ul și 
parola dvs. Online Banking. Nu vă vom cere 
niciodată PIN-ul sau parola întreagă și nu 
trebuie să le dați niciodată cuiva.

6. Verificați dacă numărul de telefon mobil 
afișat pe ecran este corect și apoi apăsați 
„Confirm”. Dacă nu este numărul corect, 
apăsați „Not your mobile number?” și 
urmați instrucțiunile de pe ecran.

7. Vă vom trimite un SMS cu un cod de 
activare pe care trebuie să îl introduceți. 
Este important să nu partajați acest cod cu 
nimeni.

8. Configurați-vă o parolă din 5 până la 8 cifre, 
pe care nimeni să nu o poată ghici.

9. Apăsați “Done” și apoi vă puteți bucura de 
servicii bancare oricând și oriunde.
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Sigur și în siguranță

Promisiunea noastră de 
servicii bancare sigure
Fie că faceți banking online sau folosind 
aplicația noastră, sunteți protejat prin 
Promisiunea de servicii bancare sigure:

9	Vă vom returna orice sume de bani plătite 
din contul dvs., atâta vreme cât v-ați ținut 
informațiile de securitate în siguranță.

9	Vă vom proteja 24 de ore din 24, 7 zile din 
7, monitorizându-vă contul și utilizând 
cele mai noi tehnologii pentru a vă ține în 
siguranță. Dacă bănuim că se desfășoară 
activitate suspicioasă pe contul dvs., vă 
putem contacta de urgență pentru a 
verifica.

9	Vă vom ajuta să vă protejați, furnizându-
vă unelte sigure și gratuite pentru 
protecție suplimentară. Puteți vizita 
Centrul nostru de securitate direct din 
meniul „Help” din aplicație, pentru a 
primi cele mai recente sfaturi.

Siguranță și securitate
Securitatea dvs. este în centrul a tot ceea ce 
facem. Aducem experți independenți pentru a 
testa, actualiza și confirma în mod regulat faptul 
că sistemele noastre îndeplinesc cele mai înalte 
standarde de securitate, pentru a vă păstra banii 
și informațiile în siguranță.

Înregistrare sigură
Vă validăm detaliile înainte de a utiliza aplicația. 
Acesta este motivul pentru care vă trimitem un 
cod de activare prima oară când utilizați aplicația.

Criptare sofisticată
Oricând utilizați aplicația noastră mobilă, vom 
cripta toate informațiile pe care ni le trimiteți de 
pe echipamentul dvs.

Monitorizare cont 24 de ore din 
24, 7 zile din 7
Dacă avem motive să credem că se desfășoară 
activitate suspectă de pe contul dvs., vă putem 
contacta de urgență.

Blocare card de debit 
Blocare instantanee pentru carduri de debit, dacă 
le pierdeți, pentru a nu putea fi folosite.

Pași suplimentari pentru a fi în 
siguranță
• Configurați autentificarea cu amprentă sau 

recunoașterea facială, dacă telefonul dvs. are 
aceste funcții. Dacă nu le are, puteți folosi parola 
dvs. unică de 5 până la 8 cifre, dar asigurați-vă 
că este ceva ce nimeni nu ar putea ghici.

• Anunțați-ne dacă vă pierdeți telefonul mobil 
sau tableta, pentru a putea suspenda aplicația 
noastră.

Cum să evitați escrocheriile
• Noi nu vă vom solicita niciodată numărul 

de securitate sau parola complete, deci, 
dacă cineva vă cere acest lucru, poate fi o 
escrocherie. Discutați cu cineva cunoscut 
înainte de a avea încredere în orice.

• Dacă vedeți o alertă de escrocherie în aplicație, 
spre exemplu atunci când efectuați o plată, 
citiți-o cu atenție și contactați-ne dacă sunteți 
îngrijorat.

Pentru securitatea dvs.:
1. Nu vă partajați niciodată, cu nimeni, codurile 

de activare sau detaliile de autentificare. 
Evitați să le notați pe hârtie sau să le stocați 
pe telefon.

2. Păstrați-vă sistemul de operare și aplicația 
actualizate, a.î. să rulați întotdeauna cea mai 
recentă versiune a aplicației noastre.
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Administrați-vă toate 
conturile
Aplicația vă permite să vă administrați 
banii în mișcare și vă permite să 
vă monitorizați contul curent, 
economiile, cardul de credit, 
împrumuturile și creditele ipotecare.

Odată ce v-ați autentificat,  
puteți să vă verificați soldul și 
să vă vedeți cele mai recente  
tranzacții pe cont, inclusiv orice 
tranzacții în așteptare ce urmează  
să apară pe extras. Puteți de 
asemenea vedea soldul disponibil  
pe care îl puteți cheltui.

Transferul de fonduri între conturile dvs. 
durează câteva secunde Doar atingeți 
„Make a Transfer” sub contul dvs. 
din care doriți să transferați bani, apoi 
„Choose Account” și introduceți contul 
în care doriți să fie transferați. Introduceți 
suma pe care doriți să o transferați și 
apoi selectați dacă doriți să o trimiteți 
acum sau la o dată ulterioară și atingeți 
„Continue” apoi „Make transfer”. 
Veți vedea un ecran de confirmare și vă 
puteți vedea bonul aici.

Dacă aveți o limită 
de descoperit 
de cont, o puteți 
vedea chiar sub 
soldul contului dvs.
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Efectuarea de plăți

Puteți trimite bani familiei, prietenilor sau puteți 
efectua plăți cu doar câteva atingeri. Există  
câteva moduri de a face acest lucru:

• Plătirea unui destinatar existent: Dacă deja ați 
făcut o plată utilizând Online Banking, detaliile 
vor fi deja configurate pentru dvs.

• Trimiterea unei plăți către un destinatar nou: 
puteți plăti pe cineva nou știind codul său de 
sortare și numărul de cont.

• Plătirea contactelor dvs.: puteți plăti  
orice persoană înregistrată pentru serviciul  
de plăți mobile Paym utilizând numărul  
său de telefon mobil.

1. Apăsați pe contul dvs., apoi atingeți  
„Payments”.

2. Dacă doriți să trimiteți bani cuiva  
utilizând numărul lor de cont și codul  
de sortare, atingeți „Payments” apoi  
„Make a Payment”. Pe ecranul următor, 
alegeți „Select payee” și apoi alegeți:

• „Pay someone new”: introduceți numele, 
selectați tipul de cont „Personal” sau 
„Business”, numărul de cont și codul 
de sortare al persoanei pe care o plătiți. 
Puteți adăuga și un pseudonim pentru 
destinatar, spre exemplu „Mama”. Faceți 
clic pe „Verify”.

• „Saved payee” doar alegeți din listă.

3. Dacă doriți să trimiteți bani cuiva utilizând 
numărul său de telefon mobil, atingeți  
„Pay your contacts” și apoi introduceți 
numărul său de telefon mobil sau selectați-l 
din lista de contacte din telefonul dvs.

4. Introduceți suma pe care doriți să o plătiți. 
Selectați dacă doriți să o plătiți acum sau 
la o dată ulterioară și atingeți „Continue” 
apoi „Make payment”. Veți vedea un ecran 
de confirmare și vă puteți vedea bonul aici.

Se poate să fiți nevoit să folosiți codul dvs., Touch ID 
sau Face ID pentru a confirma plata.

Dacă vedeți un mesaj care vă întreabă dacă ar putea 
fi o escrocherie, citiți-l cu atenție și asigurați-vă că 
înțelegeți toate detaliile. Dacă sunteți îngrijorat, 
discutați cu cineva cunoscut înainte de a continua.

Trebuie să aveți 
vârsta de 16 ani 
împliniți. Se aplică 
limite pentru plăți.  
Puteți vedea 
limitele curente 
atingând „Payment 
Limits” în meniul 
„Payments” din 
aplicație.

Lucrăm împreună cu alte bănci pentru 
a verifica faptul că numele persoanei se 
potrivește cu numărul de cont furnizat. Aceste 
verificări ne ajută să combatem escrocheriile.
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Limite plăți

Punem o limită pe numărul și suma plăților pe 
care le puteți face pentru a furniza protecție 
suplimentară împotriva fraudelor.

Plătirea unui destinatar nou
Utilizând opțiunea „Pay someone new” puteți 
efectua o plată de până la 1000 GBP pe zi către  
un număr de cont și cod de sortare. Puteți face 
până la cinci plăți mai mici într-o singură zi 
lucrătoare, însă suma tuturor plăților  
trebuie să nu depășească 1000 GBP.

Plătirea unui destinatar existent
Plătiți pe cineva folosind detaliile sale de cont  
din lista dvs. de destinatari, dacă aveți  
detaliile sale salvate în Online Banking.

Limita zilnică este 20.000 GBP pentru  
clienți Personal și Premier sau 50.000 GBP  
pentru clienți business 

Plătirea contactelor dvs.
Plătiți pe cineva utilizând numărul  
său de telefon mobil – limita zilnică  
este 250 GBP. Destinatarul trebuie să  
fie înregistrat pentru PayM.

Aceste limite sunt fixe și nu pot fi schimbate  
la cerere. Pentru a vedea limitele dvs. de  
plăți în aplicație, apăsați pe contul dvs., apoi  
mergeți la „Payments” apoi „Payment limits”.

Trebuie să aveți 
vârsta de 16 ani 
împliniți. Se aplică 
limite pentru plăți.  
Puteți vedea 
limitele curente 
atingând „Payment 
Limits” în meniul 
Payments” din 
aplicație.

Suma zilnică 
maximă este pe 
zi lucrătoare, prin 
urmare plățile 
efectuate într-o 
sâmbătă, duminică 
sau zi non-bancară 
vor face parte din 
suma zilnică maximă 
a următoarei zile 
lucrătoare.
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Aprobarea unei achiziții 
online
Atunci când faceți cumpărături online vi se va cere să 
confirmați că dvs. sunteți cel ce utilizează cardul dvs. 
de debit sau de credit pentru a face cumpărături. 
Puteți face acest lucru securizat, folosind amprenta 
dvs., recunoașterea facială sau parola aplicației dvs.

1. Dacă aveți notificările pornite, puteți atinge 
notificarea pentru a merge direct în aplicația  
dvs. și să atingeți „Approve a Transaction”  
în partea de sus.

2. Tranzacția ce așteaptă aprobarea dvs. va fi afișată.

3. Confirmați că sunteți chiar dvs. folosind 
amprenta dvs., recunoașterea facială sau  
parola aplicației dvs.

4. Aprobați sau respingeți tranzacția.

Activați-vă notificările
Pentru a face să fie și mai rapid și ușor să 
aprobați o tranzacție, asigurați-vă că porniți 
notificările pentru aplicația dvs. În acest fel 
veți fi dus direct la tranzacția de aprobat. Dacă 
aveți un echipament Android veți fi înregistrat 
automat pentru a primi notificări pe ecranul 
dvs. principal. Dacă aveți un iPhone veți fi rugat 
să le activați atunci când vă înregistrați. Doar 
mergeți în Configurare în telefonul dvs., apoi 
căutați aplicația sub Notificări și porniți-le.

Face ID și Touch ID sunt disponibile pe anumite 
echipamente Apple. Recunoașterea facială și a amprentelor 
sunt disponibile pe anumite echipamente Android.
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Managementul debitelor directe și 
plăților programate
Pentru a anula debite directe în aplicație

1. Mergeți la contul din care  
vă plătiți debitul direct.

2. Apăsați „Direct Debits”. 

3. Selectați debitul direct pe  
care doriți să îl modificați.  
Veți vedea opțiunea de anulare  
în partea de jos a ecranului.

Puteți configura o plată programată 
de până la 20.000 GBP către oricare 
din destinatarii dvs. existenți – sau 
chiar și între propriile dvs. conturi. 
Vom avea nevoie de preaviz de  
două zile lucrătoare pentru a 
configura, modifica sau anula o  
plată programată în aplicație.

1. Selectați „Standing orders” din 
contul din care doriți să fie plătiți.

2. Apăsați „Create” în colțul din 
dreapta sus.

3. Urmați instrucțiunile pentru a vă 
configura plata programată.

Pentru a anula o plată programată, 
selectați opțiunea „Cancel Standing 
Order” din partea de jos a ecranului. 
Puteți de asemenea modifica detaliile 
atingând „Amend” în partea dreapta  
sus a ecranului.

Dacă aveți nevoie să anulați un debit 
direct, trebuie să faceți modificările 
înainte de 8:20 PM (GMT) din ziua în 
care este datorată plata. Altfel, plata va fi 
efectuată și nu vom putea recupera banii.

Este o idee bună să contactați instituția 
pentru care aveți configurat debitul direct 
și să îi informați că a fost anulat.
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Obțineți numerar fără 
cardul dvs. de debit
Da, chiar puteți obține numerar fără cardul dvs.  
de debit. Doar folosiți aplicația dvs. pentru a obține 
numerar („Get Cash”) fără card.

1. Mergeți la orice bancomat NatWest, Royal Bank 
of Scotland (în Scoția), Ulster Bank NI sau Tesco.

2. Deschideți aplicația dvs. și atingeți „Get Cash” 
în partea de jos.

3. Alegeți suma pe care doriți să o extrageți și 
atingeți „Reveal code” pentru a îl utiliza acum.

4. Apăsați „Enter” la bancomat și urmați 
instrucțiunile pentru a vă obține banii.

Retrageți până la 130 GBP la fiecare 24 
ore la bancomatele NatWest, Royal Bank 
of Scotland (în Scoția), Ulster Bank NI și 
Tesco. Trebuie să aveți cel puțin 10 GBP 
disponibil în contul dvs., precum și un 
card de debit activ (blocat sau neblocat).

11



Administrați-vă cardul 
dvs. de debit
Dvs. dețineți controlul cu aplicația noastră. Pentru a vă păstra 
banii și mai în siguranță puteți controla tipurile de plăți pe 
care le puteți efectua cu cardul dvs. de debit, oprindu-le și 
pornindu-le.

Și dacă nu știți unde v-ați pus cardul de debit, îl 
puteți bloca pentru ca nimeni să nu îl poată folosi. 
Puteți în continuare folosi funcția noastră „Get Cash”  
pentru a obține numerar de la un bancomat, chiar și atunci 
când cardul dvs. este blocat. Puteți apoi să îl deblocați odată 
ce îl găsiți.

Pentru a activa opțiunile de control, trebuie să:

1. Vă autentificați în aplicația dvs. și să atingeți contul  
la care este conectat cardul dvs.

2. Mergeți la „Manage my card” și atingeți „Card payment 
controls”. Apoi puteți alege ce opțiuni de control pentru 
plăți doriți să activați sau să dezactivați, în funcție de cum 
vă utilizați cardul dvs. Simplu.

Pentru a vă bloca/debloca cardul, trebuie să:

1. Vă autentificați în aplicația dvs. și să atingeți contul  
la care este conectat cardul dvs.

2. Selectați „Manage my card”. Utilizați butonul de 
comutare pentru ca, instantaneu, să vă:

• blocați cardul. Cardul dvs. nu va putea apoi fi folosit 
pentru cumpărături sau retrageri de numerar.

3. Utilizați aceiași pași pentru a vă debloca instantaneu 
cardul dacă îl găsiți.
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Întrebați-o pe Cora

Cora este asistentul nostru digital, pe care îl puteți 
găsi pe site-ul nostru web, în Online Banking și 
în cadrul secțiunii „Help” din aplicația noastră 
mobilă de banking.

Cora nu doarme niciodată, deci este disponibilă 
24 de ore din 24, 7 zile din 7, și vă poate ajuta 
cu întrebări de zi cu zi, cum ar fi cele privind 
efectuarea de plăți, înțelegerea tranzacțiilor dvs. 
recente sau asistență privind debitele directe și 
plățile programate.

Dacă nu vă poate ajuta, vă va putea dirija spre 
locul corect de unde puteți afla informațiile 
necesare.
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Ați învățat principiile 
de bază?
Odată ce stăpâniți nevoile dvs. de  
banking esențiale, verificați funcțiile  
mai avansate, precum fila „Spending”  
pentru a vă monitoriza obiceiurile de 
cheltuire de peste lună și setați-vă 
„Budgets”.

Sau, pentru a vă vedea scorul de credit, faceți clic pe fila 
„Profile” și apoi pe „Credit Score”. Vă puteți verifica 
gratuit scorul de credit în aplicație, iar acesta este 
actualizat în fiecare lună. Astfel, puteți avea o imagine 
actualizată a situației scorului dvs. de credit.

Trebuie să aveți vârsta 
de 16 ani împliniți. 
Disponibil doar pentru 
conturi curente de tip 
Personal și Premier.

Scorul de credit este 
disponibil odată ce 
ați optat pentru acest 
lucru în aplicație, pentru 
clienți având vârsta 
de 18 ani împliniți și 
o adresă din Marea 
Britanie, și este furnizat 
de către TransUnion.
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Funcții utile

Show me...
Fiți întotdeauna la curent cu cele 
mai recente funcții din aplicație, 
prin meniul „Help”.

Near me
Căutați un bancomat? Găsiți cel mai 
apropiat bancomat sau filială. Doar 
autentificați-vă în aplicație și selectați 
„Help” apoi „Near me”.

Oferte personalizate
Vizitați fila „Apply” pentru a vedea 
produse pentru care poate doriți să 
aplicați și dacă aveți oferte personalizate 
pentru descoperit de cont, împrumuturi, 
carduri de credit sau credite ipotecare.

Obțineți cât mai mult din aplicație 
atingând „Help” din partea de jos a 
ecranului și apoi „Get started” pentru a 
vedea „How to Guides”.
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