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1. Introducere 
 

Solutia IVR-NLU (Interactive Voice Response – Natural Language Understanding) de 
interactiune la distanta, oferita de Raiffeisen Bank,  se bazeaza pe o tehnologie moderna ce iti permite 
accesarea rapida a produselor si serviciilor bancii prin intermediul telefonului, 24h/24, 7 zile din 7. 

Accesarea functionalitatilor se face prin intermediul operatorului virtual, pe nume Ana si este 
posibila atat pentru clientii bancii, pentru obtinerea informatiilor specifice legate de conturile personale si 
efectuarea de operatiuni, cat si pentru potentialii clienti, pentru obtinerea informatiilor generale. 

Tot ce trebuie sa faci este sa apelezi numarul *2000 sau numerele +40372213002/+40213063002,  
ce sunt apelabile atat din tara, cat si din strainatate, si sa comunici in cateva cuvinte solicitarea ta. 
Apelurile sunt taxabile in regim normal in functie de furnizorul de telefonie din reteaua caruia se face 
apelarea.  

2. Informatii utile pentru folosirea aplicatiei 
 

Ana permite interactiunea pe baza de voce si identifica motivul apelului catre banca ca apoi sa 
poata trata solicitarea ta direct, raspunzand solicitarii daca este posibil, sau prin rutarea apelului catre 
grupul specializat de operatori din Call Center. 

Iti recomandam ca exprimarea motivului sa fie in cateva cuvinte clare, relevante, dupa caz. De 
exemplu: “Deblocare utilizator Raiffeisen Online”, “Nu pot sa folosesc cardul bancar”, “Vreau sa fac o 
reclamatie”, etc si sa vorbesti normal, natural, utilizand expresii uzuale.  

De asemenea, iti recomandam sa apelezi dintr-un mediu cat mai putin zgomotos. Ana iti va 
adresa intrebari ajutatoare pentru a intelege solicitarea ta si este important sa astepti finalizarea acestora 
inainte de a-i raspunde. 

In cazul in care in anumite momente raspunsul tau nu este auzit sau inteles, va interveni varianta 
de back-up oferita de sistem care iti va permite sa selectezi prin taste optiunea dorita pentru a putea merge 
mai departe. 

Daca apar probleme tehnice pe parcursul interactiunii, apelul va fi rutat catre un  agent Call 
Center. 

In cazul in care esti client Premium sau FWR si suni de pe numarul de telefon declarat in sistem, 
apelul va fi rutat direct pe linia corespunzatoare pentru a fi ajutat direct de catre un agent dedicat. 

3. Inrolare si accesare functionalitati IVR-NLU 
 

Canalul de interactiune la distanta,  poate fi accesat de catre mai multe tipuri de utilizatori: 

● Persoane fizice sau juridice fara conturi deschise la Raiffeisen Bank care pot apela pentru 
aflarea informatiilor generale despre produsele si serviciile bancii; 



● Persoane fizice cu cel putin un card de debit sau de credit activ; 
● Persoane fizice cu contract Raiffeisen Direct; 

● Persoane juridice cu contract Raiffeisen Direct; 

 

3.1. Inrolare persoane fizice 
 

Pentru a putea deveni client al serviciului Raiffeisen Direct trebuie: 

● Sa  fii client Raiffeisen Bank; 

● Sa detii cel putin un cont activ; 

● Sa inchei contractul de activare al serviciului. 

Daca detii deja serviciul Raiffeisen Online sau Smart Mobile poti utiliza implicit aceleasi 
elemente de autentificare (card si Card Reader) si pentru canalul IVR-NLU, tot ce mai ai de facut este sa 
soliciti activarea serviciului Raiffesien Direct in orice agentie Raiffeisen Bank. 

Pentru a incheia contractul de activare al serviciului Raiffeisen Direct, te poti adresa oricarei 
unitati Raiffeisen Bank unde specialistii nostri te vor asista si vei descoperi primii pasi in utilizarea 
serviciului. 

 

3.2. Inrolare persoane juridice 
 

Pentru a putea deveni client Raiffeisen Direct in calitate de persoana juridica trebuie: 

● Sa detii cel putin putin un cont curent la Raiffeisen Bank; 
● Sa inchei contractul de activare al serviciului. 

 

Pentru a incheia contractul de activare al serviciului Raiffeisen Direct, te poti adresa oricarei 
unitati Raiffeisen Bank, unde specialistii nostri te vor asista. 

 

4. Autentificare persoane fizice 
 

In urma incheierii contractului pentru serviciul Raiffesien Direct sau in momentul obtinerii unui 
card de debit sau de credit, poti accesa functionalitatile IVR-NLU in deplina siguranta, prin respectarea 
conditiilor de securitate, precum si a recomandarilor din ghidul de utilizare. 

Pentru a putea primi informatii confidentiale cu privire la conturile tale si pentru a putea efectua 
operatiuni, este necesara o autentificare in aplicatie.  



In functie  tipul solicitarii, exista doua metode de autentificare pentru care operatorul virtual va 
solicita elemente diferite: autentificare light si autentificare strong. 

Este important sa stii ca numarul de telefon de pe care apelezi influenteaza procesul de 
autentificare, respectiv daca suni de pe numarul de telefon declarat la inrolare/actualizarea datelor nu ti se 
vor mai solicita datele personale ci in functie de tipul autentificarii direct parola vocala sau codul de 
autentificare  etc.  

 

4.1. Autentificare light 
 

Autentificarea light este solicitata in cazul cererilor ce presupun informatii legate de cardurile 
tale: sold, mini extras, blocare si reemitere card sau deblocare acces la internet banking.  

Sunt doua variante in cazul autentificarii light: CNP cu parola vocala - Voice Biometrics sau CNP 
si ultimele patru cifre din seria unui card activ.  

Metoda de autentificare cu Voice Biometrics are prioritate in fata celei pe baza de CNP si 
ultimele patru cifre din seria unui card activ, ceea ce inseamna ca daca ai fost inrolat pentru utilizarea 
Amprentei Vocale, se va solicita rostirea parolei vocale in favoarea CNP-ului si ultimelor patru cifre din 
seria cardului. 

 

4.1.1. Voice Biometrics 
 

Aceasta metoda de autentificare reprezinta un plus de siguranta, nemaifiind necesare coduri sau 
intrebari intrebari suplimentare, te poti autentifica cu vocea, utilizand  o fraza standard, fixa. 

Poate fi utilizata daca la nivelul CNP-ului ti-ai inregistrat deja Amprenta Vocala.  

Inrolarea pentru autentificarea pe baza Amprentei Vocale se va realiza prin apelarea CallCenter-
ului, autentificarea cu un operator Callcenter uman (telebanker), pe baza procedurilor de autentificare in 
vigoare si prin transferul in aplicatia IVR de Inrolare Amprenta Vocala. 

Odata transferat, nu trebuie decat sa urmezi instructiunile de inrolare. Ti se va solicita sa repeti de 
3 ori fraza standard pentru a se salva Amprenta Vocala astfel incat pe viitor, de fiecare data cand suni, si ti 
poti fi autentificat in acest fel. 

O data inrolat cu succes, vei putea accesa functionalitatile accesibile prin Autentificare Light, prin 
acest tip de autentificare Biometrica. 

Astfel, vei putea primi informatiile solicitate intr-un mod simplu si rapid, cu o autentificare fara 
efort.  



Dupa comunicarea motivului de apel, daca este o solicitare ce necesita o autentificare light si ai 
urmat instructiunile mentionate mai sus, Ana iti va solicita ca dupa semnalul sonor sa rostesti “La 
Raiffeisen Bank ma autentific prin voce”. Daca autentificarea a fost realizata cu succes, vei primi 
infomatiile solicitate. 

 

4.1.2. CNP si ultimele 4 cifre din seria unui card activ 
 

Aceasta metoda de autentificare va fi pusa la dispozitie numai in cazul in care Amprenta Vocala 
nu a fost salvata in prealabil sau daca autentificarea cu amprenta vocala nu a fost reusita. 

Ana iti va solicita CNP-ul si ultimele patru cifre din seria unui card de debit sau de credit activ pe 
numele tau. Acestea pot apartine si unui card suplimentar. 

 

4.2. Autentificarea strong 
 

Autentificarea strong este solicitata in cazul functionalitatilor care presupun informatii despre 
conturi fara carduri atasate sau plati. 

In functie de tipul solicitarii si de elementele de autentificare, Ana iti va solicita informatii 
diferite. 

In cazul in care detii ambele metode de autentificare strong, vei avea posibilitatea de a alege pe 
fiecare apel telefonic metoda pe care doresti s-o utilizezi.  

 In cazul in care pe apelul telefonic te-ai autentificat light si soliciti o noua functionalitate care 
necesita autentificare strong, autentificarea initiala nu va fi suficienta si ti se se vor solicita si elementele 
de autentificare suplimentare, strong.  

In cazul platilor intrabancare fara alias, se va solicita oblogatoriu autentificarea pe baza de Card 
Reader.  

In cazul in care pe apelul telefonic te-ai autentificat strong si soliciti o noua functionalitate care 
necesita autentificare light, cea initiala, strong, va fi suficienta pentru a obtine direct informatiile 
suplimentare solicitate. 

 

 

 

 



4.2.1. Autentificarea cu grid card 
 

Autentificarea cu grid card iti permite sa ai acces 
economii, depozite, credite si iti permite efectuarea tranzactiilor intre conturile proprii, schimburi valutare 
sau plati predefinite (cu alias). Platile predefinite le poti seta sunand in Call Center si lu
telebanker sau in cadrul unei unitati Raiffeisen Bank.

Grid card-ul este un plastic galben (ca un card) cu o serie de 6 cifre, un tabel cu intersectii de 
litere si cifre si un cod PIN de 4 cifre.

 

 

Pentru autentificare, Ana iti va soli
atasat acestuia, in mod aleatoriu.  

O eventuala comunicare/introducere gresita a cifrelor din codul PIN de 3 ori consecutiv, va duce 
la blocarea grid card-ului din motive de securitate. In ca
consecutiv, apelul va transferat catre un telebanker care va avea posibilitatea de a efectua deblocarea.

Atentie: Daca deblocarea nu se face pe acelasi apel telefonic, in urma transferului catre agent, nu 
se mai poate efectua in Call Center. Este necesara schimbarea grid card

Blocarea grid card-ului se poate efectua  si la 5 tentative de autentificare cumulate. 

Grid card-ul expira dupa 500 de autentificari reusite. In cazul in care ai mai putin de 10 
autentificari ramase,  Ana te va anunta in acest sens pe parcursul interactiunii telefonice.

 

 

 

Autentificarea cu grid card  

Autentificarea cu grid card iti permite sa ai acces la informatii cu privire la conturile curente, de 
economii, depozite, credite si iti permite efectuarea tranzactiilor intre conturile proprii, schimburi valutare 
sau plati predefinite (cu alias). Platile predefinite le poti seta sunand in Call Center si lu
telebanker sau in cadrul unei unitati Raiffeisen Bank. 

ul este un plastic galben (ca un card) cu o serie de 6 cifre, un tabel cu intersectii de 
litere si cifre si un cod PIN de 4 cifre. 

 

Pentru autentificare, Ana iti va solicita CNP-ul sau seria grid card-ului si doua cifre din codul PIN 

O eventuala comunicare/introducere gresita a cifrelor din codul PIN de 3 ori consecutiv, va duce 
ului din motive de securitate. In cazul comunicarii/introducerii gresite de 3 ori 
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4.2.2. Autentificare cu card reader  
 

Aceasta metoda de autentificare pe baza de card reader si card cu cip este in prezent utilizata si 
pentru autentificarea in cadrul serviciului de internet banking. In IVR-NLU iti permite sa ai acces la 
informatii cu privire la conturile curente, de economii, depozite, credite precum si efectuarea tranzactiilor 
intre conturile proprii, schimburi valutare, plati predefinite (cu alias) si plati intrabancare fara alias. 

Aceasta metoda de autentificare poate fi accesata doar in cazul in care ai contractul Raiffeisen 
Online/ Smart Mobile activat si detii un astfel de dispozitiv si un card de debit sau de credit activ, pe 
numele tau.  

Pentru accesul la functionalitati,  Ana iti va solicita un cod de autentificare generat cu ajutorul 
card reader-ului si a unui card de debit sau de credit activ.  

 

Pasii pentru a putea genera codul sunt urmatorii:  

● Introduci cardul cu cip in card reader; 

● Selecteaza optiunea Autentifica; 

● Introdu PIN-ul cardului; 
● Comunica cifrele afisate pe ecranul card reader-ului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pentru o mai buna intelegere, tipurile de autentificare ce-ti sunt puse la dispozitie pentru fiecare 
functionalitate din IVR-NLU, sunt prezentate in matricea de mai jos: 

 

Functionalitate 

Autentificare Strong Autentificare Light  
Card reader Grid card  Voice 

Biometrics 
Ultimele 4 cifre 

Activare card credit - - √ √ 
Blocare card credit - - √ √ 
Informatii sold card credit - - √ √ 
Mini extras card credit - - √ √ 
Raport activitate card credit - - √ √ 
Blocare card debit - - √ √ 
Informatii sold card debit - - √ √ 
Mini extras card debit - - √ √ 
Deblocare user RO/SM/E-
statement 

- - √ √ 

Informatii cont curent* √ √ x x 
Informatii cont economii* √ √ x x 
Informatii cont depozit* √ √ x  x 
Informatii cont credit* √ √ x x 
Plata alias conturi proprii* √ √ x x 
Plata alias intrabancara* √ √ x x 
Plata alias interbancara* √ √ x x 
Plata alias factura utilitati* √ √ x x 
Schimb valutar conturi proprii √ √ x x 
Plata conturi proprii √ √ x x 
Plata intrabancara fara alias √ x x x 

 

Legenda: 

x 
Nu ti se pune la dispozitie acest tip de autentificare daca este autentificare initiala 

Pentru solicitarea unui serviciu suplimentar aceasta autentificare nu este suficienta 

√ 
Autentificare care permite tratarea serviciului initial dar pentru un serviciu suplimentar este valabila doar daca serviciul suplimentar face 

parte din aceeasi categorie de autentificare (light/strong) 

- 
Nu se pune la dispozitia clientului acest tip de autentificare pentru functionalitatea solicitata daca este autentificare initiala 

Pentru solicitarea unui serviciu suplimentar aceasta autentificare este suficienta 

*Functionalitati comune pentru persoane fizice si juridice 

5. Autentificare Persoane Juridice 
 

In cazul persoanelor juridice, singura autentificare disponibila este cea cu grid card. Se face la fel 
ca si in cazul persoanelor fizice, rostind seria grid card-ului si doua cifre din codul PIN solicitate in mod 
aleatoriu de catre Ana. 

Cu acest tip de autentificare ai acces la toate functionalitatile disponibile persoanelor juridice.  

 

 



Functionalitatile disponibile personajelor juridice sunt prezentate in matricea de mai jos. 

 

Functionalitate Grid Card 
Informatii cont curent √ 

Informatii cont economii √ 

Informatii cont depozit √ 

Informatii cont credit √ 

Plata alias conturi proprii √ 

Plata alias intrabancara √ 

Plata alias interbancara √ 

Plata alias factura utilitati √ 

 

6. Functionalitati IVR-NLU  
 

Pentru a accesa functionalitatile IVR-NLU cu operatorul virtual,  Ana,  tot ce trebuie sa faci este sa 
suni la numarul de telefon dedicat si sa rostesti in cateva cuvinte solicitarea ta.  

 

 

6.1. Functionalitati Card Credit  
 

Functionalitatile pentru cardul de credit sunt disponibile doar pentru persoanele fizice. Acestea 
sunt disponibile doar daca esti utilizator principal de card si daca ai un singur card principal pe numele 
tau. 

Nota: Functionalitatile nu este disponibila pentru cardurile de credit World si World Elite. 

 

6.1.1. Activare Card Credit  

 

 Ai posibilitatea sa iti activezi cardul de cumparaturi prin serviciul interactiv, cu operatorul virtual, 
fara a efectua o tranzactie cu cardul in acest sens. 

 Dupa autentificare, Ana iti va solicita ultimele 4 cifre ale cardului de credit pe care doresti sa-l 
activezi si data de expirare a acestuia in format “Luna/An”. Daca informatiile comunicate sunt corecte, ti 
se va solicita sa  confirmi activarea cardului.   

 

 



6.1.2. Mini extras Card Credit  

 

Daca exista cel putin o tranzactie efectuata dupa emiterea celui mai recent  raport de activitate, 
Ana iti va oferi informatii despre: data tranzactiei, tipul tranzactiei – debitoare sau creditoare, suma 
tranzactiei (lei) – pentru tranzactii efectuate in valuta, suma va fi mereu comunicata in lei.  

Informatiile nu sunt disponibile daca data de emitere a raportului este aceeasi cu ziua curenta. 

Se pot verifica maxim 5 tranzactii, creditoare si debitoare  si iti vor fi comunicate in ordine invers 
cronologica. 

Nota : Tranzactiile nedecontate nu vor fi comunicate! 

 

6.1.3. Informatii raport de activitate – card de credit 
 

Aceasta functionalitate iti va permite sa obtii urmatoarele informatii: suma totala de plata, suma 
minima d e plata si data scadenta pentru cel mai recent raport de activitate. 

Informatiile nu sunt disponibile daca data de emitere a raportului de activitate este aceeasi cu ziua 
curenta. 

 

6.1.4. Blocare si reemitere card credit 
 

In cazul pierderii/furtului cardului de cumparaturi, il poti bloca rapid prin inetermediul 
operatorului virtual. Ca  sa se poata procesa blocarea automat, in acest fel,  este necesar sa existe un 
singur card de credit activ pe numele tau. In caz contrar, apelul va fi transferat catre un operator uman 
(telebanker) pentru procesare.  

Dupa confirmarea blocarii cardului, poti solicita si reemiterea acestuia, in agentia curenta. Ana iti 
va comunica numele agentiei si iti va solicita confirmarea reemiterii.  

 

6.1.5. Consultare sold card credit 

 

Dupa autentificarea light, Ana iti va comunica suma disponibila pe cardul de cumparaturi.  

Atentie! In cazul in care verificarea soldului se face in ziua emiterii raportului de activitate, la 
suma disponibila pot interveni modificari, daca pe raportul de activitate se calculeaza dobanda.  

 



6.2. Functionalitati card debit 
 

Functionalitatile pentru card de debit sunt disponibile de asemenea numai pentru persoanele 
fizice. 

 

6.2.1. Consultare sold card debit 
 

Aceasta functionalitate este disponibila atat pentru utilizatorii principali de card, cat si pentru 
utilizatorii suplimentari.  

Functionalitatea poate fi accesata daca si cardul si contul sunt active. In caz contrar, vei fi 
transferat catre un agent. 

In cazul in care autentificarea a fost efectuata cu CNP-ul si ultimele 4 cifre din seria unui card de 
debit activ, Ana  te va intreba daca doreste soldul pentru cardul folosit pentru autentificare.  

Daca exista un singur card de debit activ pe numele tau, Ana iti va comunica direct soldul 
cardului respectiv.  

In cazul mai multor carduri de debit si o autentificare diferita de cea cu CNP-ul si ultimele 4 cifre 
din seria unui card de debit, vei fi rugat sa comunici ultimele 4 cifre din seria cardului pentru care doresti 
soldul disponibil. 

 

6.2.2. Blocare si reemitere card debit 
 

Aceasta functionalitate este disponibila atat pentru utilizatorii principali de card, cat si pentru 
utilizatorii suplimentari. 

Daca exista un singur card de debit activ pe numele tau, Ana te va intreba daca doresti blocarea 
cardului respectiv. 

In cazul in care exista mai multe carduri de debit de tipuri diferite, Ana iti va solicita sa comunici 
pentru care dintre carduri doresti blocarea. 

Daca  exista mai multe carduri de debit de acelasi tip (de exemplu daca ai 2 carduri Mastercard in 
EUR), vei fi transferat catre un agent pentru a primi suport in vederea blocarii.  

Poti opta si pentru reemiterea cardului, aceasta  fiind posibila prin IVR doar in agentia emitenta a 
cardului.  

 



6.2.3. Mini extras card debit 
 

Aceasta functionalitate este disponibila doar pentru utilizatorii principali de card cu conditia ca 
ambele, cardul si contul, sa fie active. 

La fel ca si in cazul functionalitatii de  consultarea sold, daca autentificarea a fost efectuata pe 
baza de CNP-ul si ultimele 4 cifre din seria unui card de debit activ,  Ana va verifica daca doresti mini 
extras pentru cardul de debit folosit la autentificare. De asemenea, daca exista un singur card de debit, ti 
se va comunica direct mini extras-ul pentru cardul respectiv. 

Informatiile care iti pot fi oferite sunt: ultimele 5 debitari, ultimele 5 creditari sau ultimele 5 
tranzactii, debitari si creditari, in functie de optiunea aleasa de tine.  

Functionalitatea este disponibila atat pentru conturile/cardurle de debit in lei cat si in valuta si ti 
se vor comunica doar tranzactiile decontate. 

 

6.3. Informatii despre conturi fara card atasat 
 

Informatiile despre conturi fara card atasat (conturi curente, de economii, depozite, credite) iti pot 
fi puse la dispozitie doar daca te-ai autentificat strong si esti titularul contului respectiv. De asemenea, 
este necesar ca aceste conturi sa fie valide si sa nu fi optat pentru eliminarea din lista conturilor pe care le 
poti interoga folosind Raiffeisen Direct cu operatorul virtual, lista de conturi exlcuse pe care o poti regasi 
in Anexa 1 la Contractul Raiffeisen Direct. 

Pentru a accesa functionalitatile pentru conturile fara card atasat, este necesar ca acestea sa fie 
active si sa cunosti forma scurta a numerele de cont. 

 

6.3.1. Conturi curente si de economii 
 

Informatiile pe care le poti obtine pentru conturile curente si de economii sunt soldul si mini 
extrasul. 

 

 

 

 

 



6.3.1.1. Informatii sold 
 

In urma autentificarii strong si a verificarilor statusului contului, Ana iti va comunica soldul 
disponibil al acestuia in valuta contului. 

  

6.3.1.2. Mini extras 
 

Prin aceasta functionalitate poti obtine ultimele 5 creditari ale contului, ultimele 5 debitari sau 
ultimele 5 tranzactii, debitari si creditari.  

In functie de optiunea aleasa, Ana iti va comunica in ordine invers cronologica urmatoarele 
informatii despre ultimele 5 operatiuni: data decontarii tranzactiei, tipul operatiunii – debitare/creditare, 
valoarea tranzactiei, valuta contului. 

 

6.3.2. Depozite 
 

Informatiile ce iti vor fi puse la dispozitie in cazul depozitelor sunt: soldul disponibil, urmatoarea 
dobanda de plata si urmatoarea data scadenta.  

 

6.3.3. Credite 

 

Informatiile ce iti pot fi oferite in cazul creditelor sunt: urmatoarea rata de plata, urmatoarea data 
scadenta si si suma ratelor restante. 

Atentie! Urmatoarea rata de plata nu include si sumele restante. 

 

6.4. Deblocare user internet banking  
 

Aceasta functionalitate privind deblocarea userilor pe Raiffeisen Online, Smart Mobile sau E-
Statement este disponibila in cazul in care te-ai autentificat light sau strong.  

Userii de Raiffeisen Online, Smart Mobile sau E-statement se blocheaza din motive de securitate 
daca se incearca accesarea aplicatiilor de internet banking si este gresit unul dintre elementele de 
autentificare. 



Deblocarea userului de acces se va realiza pentru toate canalele disponibile la nivelul clientului, 
chiar daca ai doar un singur canal (Raiffeisen Online/Smart Mobile/E-statement) blocat, neavand 
posibilitatea selectarii optiunii de deblocare doar pentru un singur canal. 

 

6.5. Informatii curs valutar 
 

Aceasta functionalitate este disponibila atat pentru clientii Raiffeisen cat si pentru potentialii 
clienti, nefiind necesara o autentificare in prealabil. 

Sunt disponibile urmatoarele optiuni: 

● Cursul valutar BNR; 
● Cursul intern Raiffeisen Bank  (pentru clientii interni); 
● Cursul de la casa de schimb Raiffeisen Bank. 

Valutele pentru care se poate oferi cursul de schimb sunt urmatoarele: Dolar Australian (AUD),  
Dolar Canadian (CAD), Franc Elvetian (CHF), Coroana Ceheasca (CZK), Coroana Daneza (DKK), Lira 
Egipteana (EGP), Euro (EUR), Lira (GBP), Forinti Maghiari (HUF), Yen Japonez (JPY), Leu 
Moldovenesc (MDL), Coroana Norvegiana (NOK), Zlot Polonez (PLN), Coroana Suedeza (SEK), Lira 
Turceasca (TRY) si Dolar American (USD). 

 

6.6. Plati cu ajutorul operatorului virtual 
 

Pentru orice tip de plata este necesara o autentificare strong. 

Categoriile de plati ce pot fi procesate in IVR cu ajutorul operatorului virtual sunt: 

A. Pentru persoane fizice: 
 

● Plati pe baza de alias: 

o Plati interbancare in lei; 

o Plati intrabancare in lei (inclusiv plati intre conturile proprii); 
o Plati de facturi; 

● Plati fara alias 
o Schimb valutar; 
o Plati intre conturile proprii in lei; 

o Plati intrabancare in lei (exceptand platile de facturi); 
B. Pentru persoane juridice: 

 

● Plati pe baza de alias 

o Plati interbancare in lei; 

o Plati intrabancare in lei; 



o Plati facturi. 
 

Pentru fiecare tip de plata, Ana iti va solicita suma pe care doresti s-o transferi. Iti recomandam sa 
comunici sumele cu zecimale astfel incat sa poata fi intelese, de exemplu “zece virgula patruzeci de lei”, 
“zece lei si patruzeci de bani”, “zece ron si patruzeci de bani” etc. In cazul in care suma nu a fost inteleasa 
si intervine varianta de back-up pentru tastare, in loc de virgula foloseste tasta steluta, adica “10*40”. 

 Platile se pot efectua 24 de ore din 24,  7 zile din 7, cu mentiunea ca in intervalul 23:50- 06:30, 
platile instructate prin IVR-NLU nu iti vor debita contul. Incepand cu 6:30 in ziua urmatoare, toate platile 
in intervalul mentionat anterior vor intra in procesul de postare pe cont. Te rugam pentru confirmarea 
acesteia sa verifici extrasul de cont. 

 Tranzactiile ordonate in weekend sau in zilele sarbatorilor legale, se vor procesa si vor fi 
inregistrate cu data urmatoarei zile lucratoare.   

 In cazul in care nu primesti confirmarea platii timp de 30 de secunde, apelul va fi transferat catre 
un operator Call Center. 

 Ca si in cazul functionalitatii de interogare conturi, pentru ordonarea unei plati este necesar ca si 
conturile sa fie active si sa cunosti numerele conturilor din care doresti sa efectuezi transferurile. 

 

6.6.1. Plati pe baza de alias 
 

Aceasta functionalitate este disponibila atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice 
si iti permite sa efectuezi plati pe care care le-ai predefinit anterior in Call Center sau intr-o agentie 
Raiffeisen Bank. 

Ca sa poata fi accesata functionalitatea, este necesar sa fie cel putin un alias predefinit la nivelul 
contului selectat.  

In cazul in care exista un singur alias predefinit, Ana te va informa ca aceasta este singura plata 
pe care o poti ordona din contul comunicat si iti va solicita suma. In cazul in care exista mai multe alias-
uri predefinite la nivelul contului, Ana iti va solicita numele alias-ului si suma de plata.  

Dupa comunicarea informatiilor necesare pentru postarea platii, datele tranzactiei vor fi repetate 
si ti se va solicita confirmarea finala. Daca plata se incadreaza in limitele mentionate in contractul pentru 
serviciul Raiffeisen Direct,  solicitarea de transfer va fi preluata de catre banca. In caz contrar, vei avea 
posibilitatea sa modifici suma platii. 

 

 



6.6.2. Plati fara alias 

 

Platile fara alias sunt disponibile doar pentru persoanele fizice.  

 

6.6.2.1. Transfer intre conturile proprii 
 

Sunt acceptate doar transferurile in lei intre conturile proprii si pot fi doar conturi curente sau de 
economii. 

Dupa autentificarea strong si comunicarea detaliilor platii, ti se va solicita sa confirmi plata. Daca 
plata este confirmata, datele se vor prelua de catre banca. 

Descrierea pe care o vei regasi pe extrasul de cont dupa procesarea platii va fi “IVR – 
TRANSFER CONTURI PROPRII”. 

In cazul unei erori tehnice, vei fi transferat catre un agent Call Center. 

 

6.6.2.2. Schimb valutar intre conturile proprii 
 

Schimburile valutare sunt permise doar intre conturile curente si ca sa poata fi accesata cu succes 
functionalitatea este necesar sa existe cel putin doua conturi in valute diferite.  

Ana iti va solicita numarul contului din care doresti efectuarea schimbului valutar si daca exista 
un singur alt cont in valuta diferita, Ana te va intreba daca doresti procesarea schimbului valutar in contul 
respectiv.  

Daca exista mai multe conturi eligibile, ti se va solicita numarul contului in care doresti 
transferul. 

In cazul in care schimbul valutar se proceseaza intr-o zi nelucratoare, cursul valutar folosit este 
cel intern din ziua anterioara lucratoare. 

Dupa comunicarea conturilor, Ana iti va solicita suma pe care doresti s-o transferi. Aceasta 
trebuie sa fie cel putin 1 (unu), indiferent de valuta  selectata.  

Ana iti va repeta detaliile pentru confirmarea transferului. Confirmarea va contine contul din care 
efectueaza plata, catre ce cont se efectueaza, suma in valuta selectata, echivalentul in cealalta valuta si 
rata de schimb. 

Dupa confirmare, schimbul valutar se va procesa daca se incadreaza in limitele mentionate in 
contract si vei primi un mesaj de succes. 



Descrierea pe care o vei regasi pe extrasul de cont dupa procesarea schimbului valutar va fi “IVR 
SCHIMB VALUTAR CT PROPRII”. 

In cazul unei erori tehnice, vei fi transferat catre un agent Call Center. 

 

6.6.2.3. Rambursare card credit 
 

Rambursarea cardului de credit este tot o plata intre conturile proprii, ceea ce inseamna ca poti 
utiliza aceasta functionalitate in cazul in care cardul de credit este pe numele tau (esti utilizator principal).  

Ana iti va solicita numarul contului din care doresti sa efectuezi plata si suma transferului, dupa 
care iti va repeta datele pentru confirmare. Confirmarea va contine contul din care se efectueaza plata, 
catre ce cont si suma (neaparat lei). 

In cazul unei erori tehnice, vei fi transferat catre un agent Call Center. 

 

6.6.2.4. Plata intrabancara fara alias 
 

Aceasta functionalitate este disponibila prin IVR-NLU doar daca te-ai autentificat strong pe baza 
de card reader. Sunt acceptate doar platile intrabancare in lei.  

De asemenea, poti efectua o singura plata de acest gen pe sesiunea de autentificare.  

Daca doresti sa efectuezi o plata de factura catre un furnizor cu cont deschis la Raiffeisen, este 
necesar sa-ti setezi un alias in prealabil. Un transfer intrabancar fara alias pentru plata catre un astfel de 
furnizor, nu este permis. 

Ana iti va solicita numarul contului din care doresti efectuarea platii, numarul contului catre care 
doresti sa efectuezi plata si suma transferului. 

 La repetarea datelor pentru confirmarea platii Ana iti va comunica urmatoarele detalii: contul din 
care se efectueaza transferul, contul beneficiar, suma tranzactiei, valuta (lei) si comisionul transferului 
(daca este cazul). 

 Daca tranzactia este confirmata si se incadreaza in limitele mentionate in contract, tranzactia va fi 
transmisa catre banca si vei primi un mesaj de succes.  

 Descrierea pe care o vei regasi pe extrasul de cont dupa procesarea platii va fi “IVR – PLATA 
INTRABANCARA”.  

 In cazul unei erori tehnice, vei fi transferat catre un agent Call Center. 

 



7. Limite utilizate IVR-NLU 
 

Pentru o siguranta sporita a utilizarii canalului de interactiune la distanta, s-au setat cateva limite 
in ceea ce priveste atat utilizarea IVR-NLU, cat si pentru tranzactiile efectuate prin Raiffeisen Direct, cu 
un agent.  

● In cazul a 3 greseli consecutive la autentificarea pe baza de grid card , codul pin si grid cardul vor 
fi blocate;  

● In cazul a unui numar  total de 5, respectiv 10 erori, codul pin si grid cardul vor fi blocate; Erorile 
se cumuleaza atat pentru autentificarea cu operatorul virtual, cat si pentru autentificarea efectuata 
cu un telebanker; 

● Valabilitatea grid cardului expira dupa 500 de autentificari reusite pentru clientii persoane fizice, 
respectiv 1500 pentru clientii Persoane Juridice;  Ana te va anunta ca urmeaza sa-ti expire cardul 
atunci cand ai mai putin de 10 autentificari pana la expirare; 

● In cazul a 3 greseli consecutive la autentificarea pe baza de cod de autentificare generat de card 
reader, aceasta metoda de autentificare va fi invalidata si poate fi debl;ocata prin intremediul unui 
operator Callcenter pe parcursul aceluiasi apel sau intr-o agentie Raiffeisen Bank; 

● Limita pe tranzactie pentru transferurile intrabancare fara alias este de 500 de lei si este permisa  
o singura tranzactie pe sesiunea de autentificare; 

● Limita pe tranzactie pentru schimburile valutare este de 20 000 EUR sau echivalent;  

● Dupa terminarea fiecarei intrebari adresate de Ana exista o perioada de 10 secunde in care daca 
nu raspunzi nimic, intrebarea este reluata. Daca nici in al doilea caz nu se raspunde nimic in 
perioada de 10 secunde, apelul este transferat catre un operator Call Center; 
 

Limitele valorice mentionate mai sus se pot actualiza periodic de catre Banca.  

Banca iti poate autoriza modificarea limitelor pentru utilizarea serviciului, la solicitarea ta, 
transmisa prin orice mijloc care iti este pus la dispozitie de catre Banca.  

Atentie: Limita pentru schimburile valutare sau pentru plata intrabancara fara alias nu poate fi 
modificata! 

 


