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Cel mai bun schimb valutar 
pentru companii
Economisiți timp, efort. Întotdeauna eficace
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Ne pasă de ce cred clienții noștri despre serviciul nostru.

Cu iBanFirst, ne putem concentra 
pe afacerea noastră de bază și 
nu mai pierdem timpul cu plățile 
internaționale.

Erik Couwels  
Manager General la Optima Networks

Efectuarea unei plăți este la fel de 
ușoară ca și efectuarea unui transfer 
către un prieten și necesită doar o 
semnătură electronică.

Rudy Achache

Manager General la Bensimon

Suntem deosebit de mulțumiți de 
serviciile oferite de iBanFirst, mai ales 
că acestea ne ajută să începem rapid 
procesul de extindere a operațiunilor 
și procedurilor noastre. Ele ne permit 
să continuăm să gestionăm anumite 
aspecte manual, având în același timp 
capacitatea de a automatiza și de 
a îmbunătăți aceleași proceduri pe 
măsură ce creștem.

Martin Lund

Fondator al RSVP
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Introducere

Noi înțelegem

Cum ajutăm companiile

Înțelegem că aveți o relație de încredere pe termen lung cu furnizorul actual de servicii 

bancare. Respectăm acest lucru și astfel nu ne așteptăm niciodată și nu vă cerem  

să renunțați.

Dar noi recomandăm companiilor să ia în considerare trei întrebări referitoare la 

conversiile, plățile și transferurile valutare:

Dacă răspundeți da la una sau mai multe întrebări, vă putem ajuta.

iBanFirst există deoarece cercetările noastre și feedbackul clienților confirmă că, în 

timp ce băncile oferă servicii indispensabile, din păcate pentru serviciile de schimb 

valutar pe care le oferă companiilor, majoritatea nu sunt transparente cu taxele și 

comisioanele și nici nu oferă clienților un serviciu rapid, eficient din punct de vedere al 

costurilor . Am constatat că în mod tipic pentru băncile globale și naționale:

Controlați costurile dvs. și economisiți timp și efort

În calitate de factori de decizie financiari, știm că aveți responsabilități la scară 

largă pentru a asigura un control mai ridicat al costurilor, venituri și marje de profit 

mai mari.

De asemenea, timpul și efortul pe care îl cheltuiți pentru administrarea financiară 

trebuie să fie eficiente pentru a ajuta compania dvs. să crească într-un mod susținut. 

De aceea, platforma noastră pentru clienți nu este numai 100% online pentru 

tranzacțiile electronice de tip “end-to-end” sigure și exacte, dar este, de asemenea, 

susținută de propriul manager de cont dedicat, care vorbește limba dvs.

Comisioane și condiții de utilizare

Comisioanele noastre și condițiile de utilizare sunt clare, competitive și rentabile.

iBanFirst oferă o soluție câștigătoare multiplă, concepută special pentru a beneficia 

companiilor: o platformă simplă, rentabilă și sigură pentru toate conversiile și plățile 

valutare, folosind conturile IBAN.

În cazul în care compania dvs. efectuează anual tranzacții valutare de peste 100 

000 EUR - conversii valutare și / sau conversii cu plăți în același timp - atunci contul 

dvs. cu noi este gratuit.

V-ar ajuta să obțineți economii semnificative de costuri asupra acestor tranzacții?

Vreți să cunoașteți cursul exact și costurile totale înainte de a vă da acordul 

pentru fiecare tranzacție?

V-ar plăcea libertatea de a face aceste tranzacții online, oriunde și ori de câte

ori doriți?

Serviciul lor este consumator de timp, complicat și ineficient.

Ele costă companiile mai mult, deoarece multe dintre ele oferă doar o rată de 

schimb valutară fixă zilnică, mai degrabă, decât ratele de piață în timp real.

Chiar și atunci când nu costă mai mult, rata lor variabilă rămâne ridicată și este 

aplicată inconsecvent. Pe lângă acestea, ei au adesea comisioane și taxe 

ascunse pe deasupra.

În cele din urmă, ele pun companiile într-un dezavantaj prin faptul că le-au 

perceput prea mult pentru serviciile de schimb valutar.

•

•

•

•

1.

2.

3.
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Introducere

Această broșură

Aici veți găsi toate avantajele și diferențele pozitive pe care le oferim clienților noștri. 

Sperăm că acestea merită considerația dvs. ca fiind o modalitate eficientă de a 

vă ajuta să obțineți mai mult control asupra costurilor și eficiență financiară pentru 

compania dvs.

Suntem aici pentru a vă ajuta, fie personal, prin telefon sau prin e-mail.

Emmanouil Manolis Lemonakis

Head of International Sales

Beneficii ale conturilor IBAN reale în numele companiei dvs.

Puteți crea conturi IBAN unice în numele companiei dvs.

Efectuați conversii valutare și plăți de la și la mai multe conturi IBAN.

La cerere, conturile IBAN ale unui client sunt disponibile pe platformă în toate 
cele 23+ de monede.

Platforma este personalizată pentru a îndeplini cerințele specifice de schimb 
valutar ale unui client individual - în funcție de perechile / tranzacțiile  
lor preferate.

Taxe personalizate pentru fiecare client, pe baza volumului lor individual de 
schimb valutar.

IBAN-urile asigură o eficiență mai mare a tranzacțiilor: acest sistem 
convenit la nivel internațional pentru identificarea conturilor bancare peste 
frontierele naționale reduce riscul erorilor de transcriere pentru tranzacțiile 
transfrontaliere.

Securitate avansată și accelerarea transferului de fonduri.

Sigur și conform

Deoarece securitatea informatică și riscurile financiare sunt întotdeauna prezente, 

înțelegem, de asemenea, importanța vitală a conformității cu legislația UE privind 

finanțele și securitatea datelor.

În acest fel, suntem la fel ca furnizorul dvs. existent: licențiat și reglementat pe deplin. 

De fapt, licența noastră ca instituție de plată a fost acordată de către Banca 

Națională a Belgiei și îndeplinim cerințele tuturor directivelor UE.

Important, fondurile dumneavoastră sunt segregate de ale noastre, plasându-le 

într-o instituție bancară europeană de vârf care obține ratinguri de credit în mod 

constant pe termen scurt și pe termen lung. Numai clienții au acces la fondurile lor.
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Pasul 1 

Accesați contul dvs. online, selectați moneda și 

alegeți-vă beneficiarul transferului. Alegerea mai 

multor conturi IBAN și 23+ de valute

Pasul 3 

Validezi rata pe care o oferim. Imediat procesăm 

transferul bancar și nu se aplică alte taxe sau 

comisioane. De asemenea, primiți imediat o 

declarație detaliată a tranzacției

Pasul 2 

Cere o cotație. Aveți acces la ratele FX în timp real 

cu un cost complet transparent înainte de validarea 

plății. Este important faptul că marja iBanFirst este 

întotdeauna consecventă (aceeași), în timp ce 

majoritatea băncilor oferă o marjă variabilă bazată 

pe volumul unei companii

Procesul iBanFirst: 2 minute

Economisiți timp și efort. Întotdeauna rentabil
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Comisioane competitive, transparente, 100% on-line și rapid

   Conturi IBAN în numele companiei dvs.  

      disponibile în 23+ de valute

   100% platformă online și un cont adaptat  

      nevoilor dvs.

   Manageri de cont și Dealeri dedicați și întotdeauna

      de ajutor

   Prețuri variabile în timp

   De obicei, comisioanele și taxele nu sunt 

      transparente pentru clienți înainte de efectuarea 

      tranzacțiilor

Băncile Tradiționale Soluția noastră

   Cotații de piață în timp real și o rată competitivă 

      aplicată de iBanFirst pentru a asigura prețurile  

      cele mai bune

   Fără taxe și comisoane ascunse

   Costuri reduse

   Comisioane competitive

   De obicei, un proces manual (nu online)

   Proces gradual, fiecare eatapă fiind consumatoare

      de timp

   Adesea ineficientă, implicând mai mulți pași  

      cu apeluri / e-mailuri

   Configurați rapid contul

   Procesare directă (STP) de la citare la execuție

   Livrarea plăților în 1h, 24h, 48h sau instant între  

      conturile iBanFirst

   De obicei, nicio platformă online pentru companii

   Calitatea serviciilor depinde deseori

      de volumul clientului

Consumator de 
timp (Încet)

Economisirea 
Timpului ( Rapid)

Slabă calitate 
a serviciului

Servicii de Înaltă 
Calitate

Comisioane 
ascunse și Taxe

Comisioane și Taxe 
Transparente
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Pentru a ilustra modul în care ajutăm companiile să obțină o eficiență a costurilor 

mult mai mare comparativ cu furnizorii bancari existenți - prin intermediul ratelor de 

schimb mai bune și a comisioanelor de conversie monetară - avem exemplul acestui 

studiu de caz pentru afaceri.

Iată o afacere înregistrată și listată (venituri de 100 milioane USD). Compania ne-a 

oferit date reale - date exacte și momente precise - a tranzacțiilor valutare pe care 

banca le-a procesat pentru ei.

Am comparat aceste date și ore specifice și am oferit cursuri, valori și comisioane 

proprii.

Concluzia

OFERTĂ GRATUITĂ PERSONALĂ

iBanFirst ar fi ajutat compania să economisească în costuri de 6408.40 $ și  

1.041,65 €. Desigur, cu cât este mai mare volumul de conversii, plăți sau transferuri 

valutare, cu atât mai importante sunt economiile companiei cu iBanFirst. De 

exemplu, pentru fiecare 1 milion de lire sterline achiziționate (plătite în USD), s-ar 

obține o economie totală de 9.859,08 $. Pentru conversia în BGN, pentru fiecare 1 

milion de BGN plătit în euro, compania ar economisi 693,74 euro.

Tranzacțiile Companiei cu Banca vs  Tranzacțiile cu iBanFirst

Data/Ora
Valuta de 

Cumpărat

Cursul de schimb Valoarea schimbului iBanFirst 
Câștigul 

Schimbului

Comisioane iBanFirst Economii

Banca X iBanFirst Banca X iBanFirst Banca X iBanFirst Economii pe Tranzacție Economii Totale

13 .10.2017 / 11:39:08 GBP 200,000.00 1.3527 1.3427 $270,531.80 $268,540.00 $1,991.80 $10.00 $0.00 $2,001.80 

$6,408.4030.10.2017 / 05:56:48 GBP  150,000.00  1.3429 1.3328 $201,435.00 $199,920.00 $1,515.00 $10.00 $0.00 $1,525.00 

20.11.2017 / 12:36:38 GBP 300,000.00 1.3444 1.3348 $403,311.60 $400,440.00 $2,871.60 $10.00 $0.00 $2,881.60 

22.11.2017 / 11:23:07 BGN 507,000.00 1.9500 1.9525 € 260,000.00 € 259,667.09 € 332.91 € 18.47 € 0.00 € 351.38 

€ 1,041.6519.12.2017 / 10:08:48 BGN 507,000.00 1.9500 1.9525 € 260,000.00 € 259,667.09 € 332.91 € 18.58 € 0.00 € 351.49 

31.01.2018 / 10:48:16 BGN 487,500.00 1.9500 1.9525 € 260,000.00 € 249,679.89 € 320.10 € 18.68 € 0.00 € 338.78 

Rentabil: Studiu de caz pentru afaceri

Pentru a vă ajuta să descoperiți economiile semnificative pe care le-ați câștiga cu 

iBanFirst, puteți solicita o ofertă gratuită personală pentru serviciile noastre, pe baza 

propriilor nevoi de schimb valutar.
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Platforma iBanFirst
Concepută pentru o navigare ușoară a clienților și pentru tranzacții în siguranță, rapide, sigure și rentabile.

1. Tablou de bord

O prezentare completă a contului dvs.,

inclusiv o vizualizare a tuturor conturilor,

tranzacțiilor, cursurilor de schimb

valutar istoric și a mesajelor (activitățile

de cont curente și anterioare)

2. Conturi

Listă detaliată a tuturor conturilor IBAN

3. Plăți

Aici efectuați conversiile valutare și

plățile în valută

4. Vânzare/Cumpărare

Cumpărați / vindeți valute între

conturile dvs. IBAN (interne)

5. Tranzacții

Rezumatul tuturor plăților, conversiilor și

comisioanelor. Filtrați după Dată,

Tip și Stare

6. Beneficiari

Lista tuturor beneficiarilor pe care i-ați

adăugat. De asemenea, puteți adăuga

noi beneficiari aici

 2

 3

 4

 5

 6

 1
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Unul dintre beneficiile majore ale platformei noastre este 

capacitatea de a vedea rata de blocare aplicată și 

comisioanele totale înainte de a aproba o tranzacție. Aceasta 

înseamnă că, clienții cunosc întotdeauna exact ce costuri se 

așteaptă pentru fiecare tranzacție, de fiecare dată.

Pasul 1: 

Pentru a efectua o conversie și o plată simultan, în valută, 

selectați: beneficiarul, contul pentru debitare, suma, viteza de 

livrare și comisioanele. Introduceți comunicarea către beneficiar 

(motiv de plată), opțiunea de e-mail pentru notificarea 

beneficiarului, referință internă (numai pentru dvs.). Faceți clic 

pe Următorul.

Pasul 2: 

Vă revizuiți detaliile de plată FX, inclusiv rata aplicată, 

care este blocată întotdeauna timp de 10 secunde 

înainte de a fi actualizată. Faceți clic pe Validare

 2

 1

Platforma iBanFirst
Cu noi, procesul de plată și comisioanele sunt întotdeauna pe deplin transparente – poți  converti monedele și efectua plăți în același timp.

https://ro.ibanfirst.com/homepage?utm_source=pdf&utm_medium=favicon&utm_campaign=sales-brochure-ro
https://ro.ibanfirst.com/homepage?utm_source=pdf&utm_medium=website-footer&utm_campaign=sales-brochure-ro
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/betalingsinstellingen-en-instellingen-15?utm_source=pdf&utm_medium=nbb-footer&utm_campaign=sales-brochure-ro
mailto:hello%40ibanfirst?subject=iBanFirst%20-%20Cel%20mai%20bun%20schimb%20valutar%20pentru%20companii


���������������

���������������

���������������

���������������

ro.ibanfirst.com  |  Better Banking. Better Business.  |  Licențiat de către Banca Națională a Belgiei  |  +40 316 309 400  |  +32 2808 0966  |  hello@ibanfirst.com 11    17

Conturile clienților noștri beneficiază de o autentificare puternică cu tehnologiile 

TOTP pentru o singură utilizare și două parole. Există trei modalități prin care clienții 

se pot autentifica în siguranță la conturile lor:

Securitatea Dumneavoastră Este Prioritatea Noastră

Luăm toate măsurile de precauție și măsură pentru a proteja datele clienților noștri. De la asigurarea faptului că fondurile clienților sunt păstrate separat de iBanFirst într-o bancă 

europeană de nivel superior, oferind o gamă de procese de autentificare securizate, ghidându-le spre cele mai bune modalități de a crea și menține parole sigure, facem tot 

posibilul pentru a ne asigura că datele clienților sunt mereu în siguranță.

Fonduri securizate pentru clienți Autentificare Online Securizată

Doar clienții au acces la fondurile lor. În nici un moment și fără niciun motiv, 

iBanFirst sau partenerii săi de afaceri pot accesa vreodată fonduri ale clienților

Ținute în conturi separate de iBanFirst

Fonduri deținute de o bancă europeană de vârf, care realizează în mod constant 

ratinguri de credit pe termen scurt și pe termen lung de la cele mai importante 

companii de rating din lume

Nu putem și niciodată nu vom folosi fondurile clienților sau nu le vom folosi în 

niciun fel pentru a face profit

În cazul extrem de puțin probabil al insolvenței noastre, aveși siguranța că 

fondurile clienților nu pot fi folosite niciodată pentru a plăti partenerii sau furnizorii 

iBanFirst

•

•

•

•

•

3 YubiKey creează o parolă de siguranță pentru o singură utilizare, 

de fiecare dată

���������������

���������������

���������������
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Google Authenticator 1

Aplicația noastră gratuită iBanFirst smartphone care încorporează 

tehnologia de autentificare cu doi factori (TOTP)
2
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Statutul Profesional

Acreditat de către Banca Națională a Belgiei

Licența noastră ne permite să furnizăm servicii transfrontaliere pentru plăți 

financiare tuturor țărilor care sunt membre ale Uniunii Europene.

Membri SWIFT și SEPA omologați

Numerele noastre BIC și IBAN

Suntem singura instituție de servicii de plată autorizată să creeze numere de 

identificare internațională a contului bancar (IBAN) în 23+ de monede.

(Codul BIC) și codul SWIFT sunt modalități precise de identificare a băncilor 

individuale în orice locație din lume. IBAN-urile sunt recunoscute în întreaga 

lume și reprezintă o modalitate eficientă de identificare a plăților de către 

beneficiarul dvs.)
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Legislația UE: Directiva PSD1

Licența UE Directiva UE: PSD2

Open Banking și Protecția Datelor

În Uniunea Europeană (UE), pentru a funcționa legal ca instituție - termenul 

legislativ financiar pentru o organizație care furnizează servicii financiare - o 

bancă sau orice alt tip de furnizor financiar - trebuie să solicite și să primească o 

licență de către autoritatea bancară națională NBA) din țara în care își are sediul. 

Tipul de licență atribuit depinde de tipul de instituție și de serviciile sale și, prin 

urmare, pot fi specificate prevederile NBA, de exemplu, cerând instituției să aibă 

o cerință inițială de capital în cazul în care extinde creditul sau utilizează fonduri 

ale clienților.

iBanFirst este licențiată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de servicii de 

plată în cadrul UE și, la fel ca și furnizorul dvs. bancar existent, suntem pe deplin 

conformi cu legislația UE privind finanțele și datele.

În 2007, Uniunea Europeană (UE) a publicat legislația (Directiva privind serviciile 

de plată, PSD1) pentru a crea o bază juridică pentru o piață unică europeană de 

plăți. Scopul său a fost “crearea unor servicii de plăți mai sigure și mai inovatoare în 

întreaga UE. Obiectivul a fost acela de a face plățile transfrontaliere la fel de ușoare, 

eficiente și sigure ca plățile “naționale” în interiorul unui stat membru “(Comisia 

Europeană - Fișa - Directiva privind serviciile de plată, Bruxelles, 12 ianuarie 2018).

PSD1 a fost revizuită în 2015, în calitate de Directivă privind serviciile de plată 2 

(PSD2). Normele sale au fost aplicate (au intrat în vigoare) în UE începând cu 13 

ianuarie 2018, iar obiectivele sale sunt:

Ca parte a acestei legislații, instituțiile din UE sunt obligate să acorde persoanelor 

fizice și companiilor un control mai mare asupra datelor financiare: “să-și deschidă” 

datele despre clienți către organizații terțe, cu condiția ca acestea să își fi dat mai 

întâi consimțământul pentru acest acces. (De aici și denumirea”Open Banking”). De 

asemenea, există Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR), 

care este valabil începând cu data de 25 mai 2018 și care urmărește să protejeze și 

să abiliteze toți cetățenii UE pentru protecția vieții private și să solicite organizațiilor 

din întreaga UE respectarea legislației.

•
•

•
•

Contribuie la o piață de plăți europeană mai integrată și mai eficientă

Îmbunătățirea condițiilor de concurență echitabile pentru furnizorii de servicii 

de plată, inclusiv noii jucători (cum ar fi iBanFirst)

Faceți plățile mai sigure și mai securizate

Protejați consumatorii.

Licențele și Directivele UE, Open Banking și Protecția Datelor
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Câștigător a mai multor premii în Industria Financiară

2017 FINTECH100 Leading Global Fintech 
Innovators

Finance Innovation (2017) The Leaders of Finance Awards (2017)

Câștigat: Recunoscută ca una dintre primele 50 de 

stele fintech a viitorului.

 Despre premiu (Suntem la pagina 79) 

Fintech 100 celebrează companiile de vârf din 

domeniul tehnologiei financiare: 50 de jucători de vârf 

stabiliți în crearea de servicii financiare și 50 de staruri 

fintech de mâine. Acesta oferă o imagine în profunzime 

a celor mai interesante companii și organizații care 

profită de tehnologie pentru a revoluționa industria. 

Raportul este un efort de colaborare între H2 Ventures 

și KPMG.

Câștigat: Am fost certificați ca parte dintr-un grup 

select de companii inovatoare în iunie 2017.

 Despre premiu 

De la înființarea sa în 2007, Finance Innovation a 

recunoscut și a acordat peste 400 de proiecte 

inovatoare în domeniul finanțelor.

Câștigat: Distincția obținută în categoria sectorului 

Departament Finanțe: Finanțe, Asigurări și 

Managementul Activelor.

 Despre premiu 

Les Trophées Leaders de la Finance (Leaders of Finance 

Awards) recompensează cele mai bune abilități și 

practici financiare, atât în birouri, cât și în mediul de 

afaceri, după cum consideră juriștii din industrie și 

jurnaliștii Décideurs Stratégie Finance Droit.
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Cum se deschide un cont

Formular de solicitare client 

Faceți clic aici pentru a descărca formularul. Trebuie să 

completați integral formularul ca parte a procesului de 

înscriere

Actul constitutiv al societății și dovada unei societăți care 

deține mai mult de 25% din această societate sau din orice 

societate-mamă

ID-uri ale semnatarului / semnatarilor contractului

Fiecare ID trebuie să arate semnătura persoanei. De 

asemenea, semnatarul / semnatarii trebuie să fie în măsură 

să reprezinte compania, în caz contrar solicităm o delegare 

a puterii și ID-ul persoanei (lor) permisă, împreună cu ID-urile 

utilizatorilor contului

Formularul de solicitare al clientului trebuie să fie semnat 

și datat de un reprezentant legal care să ateste structura 

societății și să detalieze toate societățile și persoanele care 

dețin mai mult de 25% din orice entitate din organigrama 

societății (organigrama / structura companiei)

Detaliile bancare ale companiei tale sunt obligatorii. 

Primul dvs. transfer către noi trebuie trimis de la aceeași 

bancă ca și detaliile pe care ni le trimiteți. Banca trebuie 

să fie o instituție de credit din cadrul Spațiului Economic 

European, o jurisdicție echivalentă sau țara de înregistrare 

a companiei dvs.

ID/ ID-uri ale oricărui proprietar / proprietari  

ai Beneficiarului final, dacă acești proprietari dețin peste  

25% din companie

Dovada înființării societății și dovada unei societăți care 

deține mai mult de 25% din această societate sau din orice 

societate-mamă

Important 

Faceți clic aici pentru informații detaliate privind cerințele 

pentru documente. După caz, departamentul nostru de 

conformitate poate solicita documente suplimentare
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Calea iBanFirst

Cu iBanFirst, companiile economisesc 
timp, bani ─ și experimentează serviciile 
bancare ca un serviciu de excelență.  

Pierre-Antoine Dusoulier  

CEO și Fondator | iBanFirst

Rapid. Competitiv. Eficient. Sigur

Cotații în timp real

Conturi IBAN în mai multe valute
Disponibil în 23+ de valute

Fără comisioane și taxe ascunse

Licențiați și reglementați de UE

În conformitate cu toate Directivele 
UE privind Finanțele și Datele
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DESCHIDE-ȚI CONT DEMO GRATUIT

Cotație Personală Gratuită

hello@ibanfirst.com

+40 316 309 400 

Fie că aveți întrebări sau doriți mai multe detalii, suntem 

bucuroși să vă ajutăm într-o manieră pe care o preferați: 

telefonic, personal, email sau online. Aici puteți de 

asemenea să faceți clic pentru a configura un cont Demo 

gratuit și / sau pentru a solicita o Cotație personală gratuită

Apel telefonic, E-mail, Cont Demo Gratuit, Cereți Analiză Gratuită

Contactați-ne

Better Banking. Better Business.

iBanFirst Bruxelles (HQ)  

350 Av. Louise, 1050 Bruxelles 
+32 2808 0966
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