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1.Inrolare, autentificare si mentenanta in Noul Raiffeisen Online IMM si Raiffeisen Smart
Business
Serviciile Noul Raiffeisen Online IMM si Raiffeisen Smart Business permit Clientului sa
efectueze, prin intermediul Utilizatorului, operatiuni bancare prin internet 24h/24, 7 zile din
7, oriunde in lume. Aplicatia este disponibila accesand link-ul din orice browser web:
https://new.raiffeisenonline.ro/raiffeisen-business/#/login. De asemenea, link-ul este
disponibil si pe pagina de internet a bancii: www.raiffeisen.ro. Toate operatiunile si
instructiunile mentionate in prezentul document se pot efectua de catre si se adreseaza
Utilizatorului care actioneaza in numele si pentru Client.
Serviciul Raiffeisen Smart Business permite Utilizatorului sa efectueze operatiuni bancare
prin internet 24h/24, 7 zile din 7, oriunde in lume. Aplicatia este disponibila in App Store,
daca Utilizatorul detine un telefon de tip iPhone, pe Google Play sau Huawei AppGallery
daca Utilizatorul detine un telefon cu sistem de operare Android .
1.1. Mentenanta si alte optiuni
Odata cu deschiderea aplicatiei, Utilizatorul este intampinat de meniul de autentificare,
dar si de o serie de alte optiuni disponibile fara a fi necesara autentificarea. In coltul din
dreapta sus, Utilizatorul poate modifica limba.
Prin sectiunea “Ai Nevoie de ajutor”, Utilizatorul are la dispozitie urmatoarele optiuni:
Deblocare Cod Utilizator, Recuperare Cod Utilizator, Activare Profil Smart Token,
Dezactivare Smart Token. In functie de nevoie, se poate accesa una dintre aceste
optiuni ca apoi sa fie urmati pasii necesari pentru finalizarea operatiunii.

1.2. Inrolare persoane juridice
Pentru a accesa Noul Raiffeisen Online IMM si Raiffeisen Smart Business, Clientul poate
solicita informatii de la specialistii Bancii, apeland +4 021.302.91.41.
In cazul in care Utilizatorul este si client persoana fizica ce detine si utilizeaza Serviciul
Raiffeisen Online Persoane Fizice sau detine calitatea de Utilizator pentru un alt Client
persoana juridica, atunci se va trimite notificare pe email-ul declarat in Cererea pentru

furnizarea Serviciilor Noului Raiffesein Online IMM/Raiffeisen Smart Business, prin care
Utilizatorul este anuntat ca s-au activat si serviciile Noul Raiffeisen Online IMM/ Raiffeisen
Smart Business. In acest caz, utilizatorul va folosi codul de utilizator deja setat pentru
Serviciul Raiffeisen Online Persoane Fizice/Noul Raiffeisen Online IMM ( dupa caz)+ cod
de autentificare Smart Token general de aplicatia Smart Token preexistenta.
1.3. Autentificare persoane juridice
In urma activarii Noului Raiffeisen Online IMM si Raiffeisen Smart Business, acestea devin
functionale imediat si se vor putea folosi in deplina siguranta cu respectarea conditiilor
de securitate, precum si a recomandarilor din acest ghid de utilizare.
1.4. Prima autentificare
Pentru prima autentificare in Noul Raiffeisen Online IMM si Raiffeisen Smart Business se vor
folosi urmatoarele informatii:
Cod utilizator initial: este codul de utilizator care se foloseste la autentificarea initiala, in
cadrul Noului Raiffeisen Online IMM/ Raiffeisen Smart Business, primit pe adresa de email
declarata in Cererea pentru furmizarea Serviciilor Noului Raiffeisen Online IMM/Raiffeisen
Smart Business. Acest cod trebuie schimbat de catre utilizator la prima conectare.
Cod Autentificare initial: pentru prima logare se va utiliza codul de autentificare initial
comunicat de Raiffeisen Bank prin SMS pe numarul de telefon declarat in Cererea pentru
furmizarea Serviciilor Noului Raiffesein Online IMM/Raiffeisen Smart Business; dupa acest
pas, utilizatorul trebuie sa isi activeze profilul in aplicatia Raiffeisen Smart Token. In cazul
in care utilizatorul detine aceasta calitate pentru mai multi Clienti persoane juridice, va
fi necesara activarea a cate unui profil pentru fiecare Client in parte, in aplicatia
Raiffeisen Smart Token. Pentru activarea profilului in aplicatia Smart Token, utilizatorul va
primi credentialele initiale pe telefonul si adresa de email declarate in relatie cu fiecare
Client in parte, in Cererea pentru furmizarea Serviciilor Noului Raiffesein Online
IMM/Raiffeisen Smart Business.
Utilizatorul se va putea autentifica ulterior folosind “Codul de utilizator” schimbat si “Codul
de Autentificare” generat de aplicatia Smart Token.
Activarea profilului de Smart Token: Profilul de Smart Token reprezinta o relatie pe care
utilizatorul o are cu Clientul pentru care si-a activat contul in cadrul aplicatiilor Noul
Raiffeisen Online IMM/Raiffeisen Smart Business (exemplu: Un utilizator are acces la 2
companii drept urmare va avea 2 profile de Smart Token).
Un profil de Smart Token pentru o companie, poate fi activat prin folosirea datelor de
contact declarate in Cererea pentru furmizarea Serviciilor Noului Raiffesein Online
IMM/Raiffeisen Smart Business.
In cazul in care Utilizatorul nu utilizeaza sectiunea de activare profil Smart Token din
sectiunea aplicatiilor Noului Raiffesein Online IMM/Raiffeisen Smart Business, acesta isi
poate activa profilul de Smart Token din sectiunea “Ai nevoie de ajutor” de pe pagina
de login.
1.5. Autentificare in aplicatie
1.5.1. Pentru autentificarea in Serviciul Noul Raiffeisen Online IMM trebuie parcursi
urmatorii pasi:
a)Accesare
website
pentru
Noul
Raiffeisen
Online
:
https://new.raiffeisenonline.ro/raiffeisen-business/#/login si accesare de pe dispozitivul
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Utilizatorului a aplicatiei Raiffeisen Smart Token (desigur aceasta trebuie sa fie instalata
inainte);
b)Introducere “Cod Utilizator”– codul de utilizator folosit la autentificarea in cadrul Noului
Raiffeisen Online;
c)Introducere “Cod de Autentificare” generat de Raiffeisen Smart Token;
d)Accesare buton “Autentificare”;
e)Serviciul Noul Raiffeisen Online IMM este disponibil.
1.5.2. Pentru autentificarea in Serviciul Raiffeisen Smart Business se urmeaza pasii de mai
jos:
a)Accesare AppStore, daca Utilizatorul detine un telefon de tip iPhone sau Google Play/
Huawei AppGallery, daca Utilizatorul detine telefon cu sistem de operare Android,
pentru a descarca aplicatia Raiffeisen Smart Business;
b)Introducere“Cod Utilizator”– este codul de utilizator initial care se foloseste la
autentificarea in noua aplicatie Raiffeisen Smart Business si care va fi comunicat de
Banca prin e-mail; acest cod initial trebuie schimbat la prima conectare;
c)Introducere“Cod de Autentificare” - pentru prima logare, se va utiliza codul de
autentificare comunicat prin SMS, pe numarul de telefon declarat in Cererea pentru
furmizarea Serviciilor Noului Raiffesein Online IMM/Raiffeisen Smart Business si ulterior se
va instala aplicatia Raiffeisen Smart Token;
Pentru toate autentificarile ulterioare, se va introduce ”Codul de utilizator” ales si “Codul
de Autentificare” generat de aplicatia Raiffeisen Smart Token pentru fiecare
autentificare, PIN-ul sau elementele de biometrie (amprenta /FaceID), dupa cum se va
alege;
d)Accesare buton “Autentificare”;
e) Serviciul Noul Raiffeisen Online IMM este disponibil.

Dupa logarea initiala este obligatorie acceptarea Termenilor si condiitilor pentru
Serviciile Noul Raiffeisen Online IMM/ Raiffeisen Smart Business.
*Atentie, codul de utilizator este “case sensitive” (in momentul introducerii acestuia trebuie sa ai
in vedere ca tipul de caractere – majuscule sau litere mici - trebuie sa fie exact cel stabilit in timpul
autentificarii). O eventuala introducere gresita a unuia dintre elementele de autentificare timp
de 3 ori consecutiv va duce la blocarea utilizatorului din motive de securitate. Deblocarea se
poate face Online folosind optiunea prezenta in aplicatie “Ai nevoie de ajutor?”.

2. Generalitati
2.1. Pagina principala
Dupa parcurgerea pasilor de autentificare in noile aplicatii, prima pagina afisata este
”Portofoliu”, unde sunt disponibile toate conturile deschise de Client la Raiffeisen Bank.
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2.2. Deschidere conturi curente/ Conturi de Grant
Apasand iconita din dreapta jos,
“Cont Grant”:

, se pot crea conturi de tip : “Cont Curent” sau
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Dupa selectarea tipului de cont dorit, inainte de a autoriza deschiderea contului, trebuie
sa verifici corectitudinea informatiilor, sa bifezi casuta “Am luat cunoştinţă de condiţiile
de garantare a depozitului” si apoi poti apasa butonul “Confirma prin SmartToken”:
Operatiunea de deschidere cont se va autoriza folosind aplicatia Smart Token, conform
pasilor prezentati mai jos:

5

In situatia in care se parcheaza (amana) operatiunea de deschidere cont si se doreste
finalizarea ulterior a modificarii, se acceseaza meniul “Autorizari in asteptare”, unde se
regasesc toate operatiunile initiate si lasate in asteptare pentru a fi autorizate ulterior.

2.3. Deschidere depozite
Apasand iconita din dreapta jos,

, se pot crea depozite la termen:

Se alege tipul de depozit dorit:
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Se alege contul din care se va constitui depozitul si suma depozitului:

Dupa completarea detaliilor solicitate, trebuie sa verifici corectitudinea informatiilor, sa
bifezi casuta “Am luat cunoştinţă de condiţiile de garantare a depozitului” si apoi poti
apasa butonul “Confirma prin SmartToken”.
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2.4. Vizualizare carduri
Acces la aceasta functionalitate il are Utilizatorul care indeplineste urmatoarele conditii
cumulative: a fost desemnat de catre persoana cu rol de Reprezentant legal pentru
efectuarea acestui tip de operatiune conform drepturilor de acces alocate de catre
acesta si setate corespunzator in cadrul aplicatiilor, prin semnarea Anexei privind
drepturile Utilizatorilor si are drept de vizualizare pentru contul/conturile la care sunt
atasate cardul/cardurile respective.
Drepturile pe care trebuie Reprezentantul legal sa le seteze in “Administrare utilizatori”
astfel incat Utilizatorul/Utilizatorii desemnati sa aiba acces la vizualizare carduri, sunt:

Utilizatorul/Utilizatorii desemnati acceseaza sectiunea “Portofoliu”- “Carduri” si vizualizeaza
informatiilele referitoare la carduri:
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3. Dashboard

Optiunea ”Conturi” ofera lista conturilor companiei deschise la Raiffeisen Bank.
Apasand iconita din dreapta sus, se pot copia informatiile contului selectat:
De asemenea, se pot aseza in ordinea dorita conturile prin tehnica “drag-and-drop” si
se poate schimba denumirea (“pseudonimul”).
Pentru fiecare cont sunt furnizate urmatoarele informatii:






Tipul: cont curent/economii/depozit/credit/card de credit/credite
Numarul/Pseudonimul contului
Moneda contului
Soldul disponibil (valabil pentru conturile curente si de economii)
Alte optiuni (Plata noua, Lichideaza, Alimenteaza, Ramburseaza, Grafic de
rambursare etc.)
 Istoric tranzactii
Se poate vedea istoricul tranzactiilor, se poate genera extras de cont sau se poate initia
o plata noua direct de la nivelul contului printr-un simplu click pe contul respectiv:

4. Transferuri si plati
Accesand aceasta functionalitate, vei fi intampinat de un formular unic de plata.
In primul pas, va trebui sa selectezi contul din care doresti sa efectuezi operatiunea (“Din
contul”):
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Dupa ce ai selectat contul dorit, va trebui sa alegi contul catre care vrei sa transferi, sa
introduci manual un IBAN, sau ca sa iti fie si mai usor, am pregatit pentru tine o
functionalitate noua, in care poti sa tastezi orice cuvant cheie doresti, iar noi vom cauta
pentru tine beneficiarul catre care ai efectuat operatiuni in trecut.

Odata ce ai selectat beneficiarul, interfata Noului Raiffeisen Online IMM/Raiffeisen Smart
Business detecteaza automat tipul platii si completeaza campurile necesare pentru
fiecare tip de plata pe care doresti sa o efectuezi.
In cazul de mai sus, Noului Raiffeisen Online/ Raiffeisen Smart Business a generat automat
urmatoarele campuri, fiind vorba despre o plata catre furnizor:
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Dupa completarea cu atentie a detaliilor platii, inainte de a autoriza plata respectiva,
trebuie sa verifici corectitudinea acestora si apoi poti apasa butonul “Confirma”:

Plata va fi autorizata folosind aplicatia Smart Token, pagina (tab) Tranzactii. Deschizi
aplicatia Raiffeisen Smart Token si in ecranul principal, fie in partea de sus ca un mesaj
distinct, fie in bara de jos “Tranzactii”, vei regasi tranzactia care asteapta autorizarea.
Aici sunt aduse aceleasi detalii ale platii pe care Clientul are obligatia sa le verifice si sa
le confirme introducand codul PIN (sau amprenta/Face ID in functie de cum ai ales).
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La final, dupa ce ai autorizat plata, ai posibilitatea de a salva un sablon, de a accesa
istoricul de tranzactii sau de a efectua o plata noua.

4.1. Plati viitoare:
Vei gasi aici platile setate cu recurenta sau platile in viitor

4.2. Sabloane
Platile efectuate si autorizate cu Raiffeisen Smart Token pot fi salvate ca sablon astfel
incat sa le poti gasi mai usor cand vrei sa le repeti. Poti vizualiza sau sterge sabloanele
existente, salvate de tine. Sabloanele in Lei se vor putea crea inainte/dupa realizarea
platilor. Sabloanele in valuta se vor putea crea doar dupa finalizarea platilor autorizate
prin aplicatia Raiffeisen Smart Token.
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4.3. Plata salarii
Din meniul transferuri si plati din interfata Noului Raiffeisen Online IMM/Raiffeisen Smart
Business, exista posibilitatea de a se incarca fisiere de plata a salariilor. Inainte de
completare, modelul fisierului poate fi descarcat din acest meniu. O data fisierul
completat si incarcat, poate fi autorizat sau lasat in asteptare ca orice alta plata.

Pentru a autoriza plata de salarii mai este necesara o confirmare privind suma platita,
contul sursa si fisierul incarcat ale carui detalii pot fi vizualizate si in acest pas.
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5. Tranzactii in asteptare
Inainte de a autoriza o plata, ai posibilitatea de a o autoriza individual imediat sau de a
o lasa in asteptare, avand posibilitatea de a o autoriza ulterior individual sau impreuna
cu mai multe plati.

In meniul Autorizari in asteptare se regasesc toate platile initiate si cele lasate in asteptare
pentru a fi autorizate ulterior.
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Pot fi selectate mai multe operatiuni (maxim 50) pentru a fi autorizate simultan si se apasa
butonul continua spre autorizare.

Inainte de a autoriza in Raiffeisen Smart Token mai este necesara o confirmare asupra
sumelor ce au fost selectate anterior.

6. Extrase de cont
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Din meniul Extrase de cont pot fi generate extrase de cont individual, pentru fiecare cont
curent sau pentru mai multe conturi o data, in formatele PDF, XLS si MT940. Extrasele pot
fi generate de asemenea din optiunea Extras la cerere intre doua date distincte
solicitate, fara sa existe limitari cu privire la perioada minima dorita a fi vizualizata.

7. Meniu “Administrare utilizatori”
Sectiunea “Administrare utilizatori” poate fi accesata doar de catre Reprezentantul legal,
in cadrul careia se pot edita drepturile tuturor utilizatorilor la nivel de companie.
Toate informatiile initial introduse pot fi actualizate oricand accesand optiunea de
modificare din dreptul utilizatorului pentru care se doreste modfificarea.

Reprezentantul legal reprezinta persoana desemnata de catre Client, sa actioneze
direct, fara interventia Bancii, in scopul:
- vizualizarii datelor de identificare ale utilizatorilor companiei: numar telefon, cod client
si adresa de email;
- vizualizarii status-ului utilizatorilor companiei: activ, inactiv, sters, blocat;
- setarii in aplicatie a drepturilor si permisiunilor utilizatorilor: rol, permisiuni pe conturi,
permisiuni acces si permisiuni tranzactii;
- blocarii/deblocarii utilizatorilor companiei (doar cei care nu au fost blocati pe motiv de
securitate);
- vizualizarii limitelor setate la nivel de companie pe fiecare functionalitate in parte.
Pentru companiile care au utilizator unic, Reprezentantul legal are rolul de Supervizor cu
toate drepturile acordate.
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Drepturile pe care le poate seta Reprezentantul legal, sunt:
Permisiuni pe cont - "Transferuri si plati", "Fara acces", "Vizualizare"
Permisiuni pe cont - "Da", "Nu"
Permisiuni tranzactii - "nepermise", "doar initiere", "initiere si semnare"
In aplicatie, utilizatorii pot avea rolul de Supervizor sau Operator.
Utilizatorul cu rol de Operator poate avea drepturi limitate, serviciile fiind alocate de
catre Reprezentantul legal prin “Administare Utilizatori”.
Utilizatorul de tip “Operator” poate doar inregistra datele unei tranzactii (fara a aproba
transferul) prin selectarea tipului de tranzactie/operatiune pe care doreste sa o
efectueze si completarea campurile cu informatiile solicitate de aplicatie. Pentru
finalizarea tranzactiei, trebuie ca utilizatorul cu rol de “Supervizor” sa acceseze aplicatia
si sa finalizeze tranzactia.
Utilizatorul cu rol de Supervizor este utilizatorul aplicatiei ale carui drepturi la servicii sunt
alocate de catre Reprezentantul legal din sectiunea “Administare Utilizatori”.
Utilizatorul de tip “Supervizor” poate semna/autoriza tranzactii pe care le initiaza acesta,
tranzactii introduse de un Operator sau de alt Supervizor, selectand din meniul “Tranzactii
in asteptare” tranzactia respectiva, verifica corectitudinea informatiilor introduse si
introduce parola generata de catre Smart Token pentru confirmare.
Operatorul si Supervizorul acceseaza si se autentifica in aplicatie, conform pasilor
detaliati la capitolul 1.4.”Prima autentificare” din prezentul ghid de utilizare.
Schema si tipuri de semnaturi:
Repezentantul legal seteaza din modulul “Administare Utilizatori” limitele financiare pana
la limita de securitate pentru utilizatori si tipurile de semnatura: “Individuala I”, "Conjuncta
A" , "Conjuncta B".
I = semnatura individuala; nu necesita a doua semnatura
A = prima semnatura conjuncta, se poate asocia cu o semnatura tip I / A / B
B = a doua semnatura conjuncta, se poate asocia cu o semnatura tip I / A
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Pasii pentru semnarea documentului:
-

Dupa editarea drepturilor si a rolurilor utilizatoriilor in modulul “Administrare
utilizatori”, aplicatia va genera un document in format PDF(“Anexa - Drepturile
utilizatorilor in aplicatia Noul Raiffeisen Online/ Smart Business”);

-

Modificarile realizate in permisiunile utilizatorilor, expira automat in termen de 7 zile
de la momentul initierii acestora, daca nu sunt semnate electronic. In situatia in
care exista modificari in asteptare care nu au fost finalizate prin semnarea
electronica a acestora, nu se poate initia o alta solicitare de catre Reprezentantul
Legal pentru completarea altei Anexe care vizeaza modificari in drepturile

Utilizatorilor.
-

Reprezentantul Legal initiaza semnarea modificarilor, acceseaza si verifica
informatiile din “Anexa - Drepturile utilizatorilor in aplicatia Noul Raiffeisen Online /
Smart Business”- Anexa este valabila pentru semnare electronica timp de 60 de
minute de la generarea acesteia;

-

Reprezentantul Legal va trebui sa accepte Termenii si Conditiile privind semnatura
electronica prin intermediul aplicatiei Namirial si Nota de prelucrare date
personale;
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-

Dupa acceptarea documentelor mentionate mai sus, prin bifa indicata, la
numarul de telefon declarat, va fi transmis un SMS, care contine codul de
autorizare pe baza caruia se va semna electronic(valabil timp de 5 minute);

-

Dupa semnarea electronica, modificarile solicitate se vor finaliza cu succes si
documentul completat in meniul “Administrare utilizatori” se va transmite pe
adresa de email a Reprezentantului legal.

Notificarile catre Reprezentantul legal vor fi trimise la datele de contact ( numar telefon
si adresa de email) declarate in contractul aferent utilizarii serviciilor “Noul Raiffeisen
Online IMM” si “Raiffeisen Smart Business”.
8. Preferinte
Apasand iconita companiei, din partea dreapta sus (langa denumirea companiei), esti
intampinat de urmatoarele optiuni:
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8.1. Modifica cod de utilizator
In acest meniu, poti modifica codul de utilizator folosit pentru autentificarea in aplicatie.

8.2. Administrare dispozitive
In acest meniu, poti vizualiza dispozitivele inregistrate (maxim 3 dispozitive) si data la care
a fost inregistrat. Totodata, folosind scurtatura “Sterge dispozitiv”, poti renunta rapid la
acesta.
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8.3. Administrare Smart Token
In acest meniu, poti gestiona setarile Smart Token. Aici poti activa metoda de
autentificare prin cod generat de Smart Token sau poti dezactiva aplicatia Smart Token
in cazul in care suspectezi ca o persoana neautorizata a accesat aplicatia. In cazul in
care ai acces la mai multe profile (mai multe companii si/sau profil personal),
dezactivarea aplicatiei Smart Token va reprezenta implicit stergerea tuturor profilelor
activate anterior in aceasta aplicatie.
Daca nu mai ai acces la dispozitivul pe care e instalata aplicatia Smart Token, poti apela
reprezentantii Bancii la *2000 pentru dezactivarea acestei aplicatii. Un client Utilizator
poate detine si utiliza o singura aplicatie Smart Token, instalata pe un singur device.
Atentie! Pentru a putea administra/utiliza Smart Token, este necesar sa instalezi din Play
Store / App Store/ AppGallery Huawei – aplicatia Raiffeisen Smart Token.

8.4. Administrare notificari
Notificarile de tip “push” reprezinta notificarea primita de Utilizator pe dispozitivul mobil,
prin Serviciul Raiffeisen Smart Business, cu privire la operatiuni de debitare/creditare
legate de Contul curent/Contul de Card de credit.
Accesul la notificari il detine doar Utilizatorul/Utilizatorii desemnati de catre persoana cu
rol de Reprezentant legal cu drept de Vizualizare extras de cont, prin semnarea Anexei
privind drepturile Utilizatorilor, in sectiunea “Administrare utilizatori”.
Drepturile pe care trebuie Reprezentantul legal sa le seteze in “Administrare utilizatori”
astfel incat Utilizatorul/Utilizatorii desemnati sa aiba acces la notificarile de tip “push” pe
dispozitivul mobil, sunt:
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Permisiuni pe cont - "Transferuri si plati" sau "Vizualizare"

Asadar, functionalitatea este disponibila doar Utilizatorilor care au drept de Vizualizare
extras de cont si ea poate fi activata doar pentru conturile selectate de Utilizator, din
lista conturilor pentru care acest drept este activ; Utilizatorii pot activa aceasta
functionalitate doar daca si-au inregistrat dispozitivul mobil pe care urmeaza sa
primeasca notificarile de tip push. Functionalitatea nu poate fi activata pe acelasi
dispozitiv de mai multi Utilizatori, iar un Utilizator isi poate activa aceasta functionalitate
pe maxim trei dispozitive mobile inregistrate. Functionalitatea va fi dezactivata de catre
Banca pentru acele conturi pentru care Utilizatorului i se retrage dreptul de Vizualizare
extras de cont.
Dupa alocarea drepturilor, Utilizatorul/Utilizatorii desemnati isi pot configura notificarile
de tip “push” pe dispozitivul mobil, astfel:

Dupa accesarea butonului “activeaza notificari”, se pot vizualiza si bifa doar conturile la
care Utilizatorul/Utilizatorii desemnati au acces pentru a seta notificari de tip “push”.
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8.5. Alegerea altui profil
Pentru utilizatorii care detin aceasta calitate in relatie cu mai multi Clienti persoane
juridice care au contractat Serviciile Noul Raiffeisen Online IMM/ Raiffeisen Smart
Business, dupa logarea in profilul implicit, vor putea sa acceseze un alt profil de Client.
Accesarea profilului dorit se va putea realiza prin autorizarea tranzactiei “Schimbare
profil” din aplicatia Smart Token. Dupa autorizarea acestui tip de tranzactie, aplicatia
Noul Raiffeisen Online IMM/ Raiffeisen Smart Business va verifica daca exista profil de
Smart Token activ; In cazul in care nu exista, utilizatorul va trebui sa isi activeze profilul de
Smart Token pentru Clientul pe care l-a selectat.
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*In cazul in care utilizatorul alege sa schimbe din profilul unui Client persoana juridica in
profilul personal de utilizator Client persoana fizica, utilizatorul va fi redirectionat catre
pagina serviciilor Raiffeisen Online/ Raiffeisen Smart Mobile dedicate Persoanelor Fizice.
In acest pas, utilizatorul va trebui sa urmeze din nou fluxul de logare.

8.6. Setare profil implicit
Pentru utilizatorii care detin aceasta calitate in relatie cu mai multi Clienti persoane
juridice care au contractat Serviciile Noul Raiffeisen Online IMM/ Raiffeisen Smart
Business, autentificarea se realizeaza catre profilul de Client implicit, adica profilul
Clientului care si-a activat primul Serviciile Noul Raiffeisen Online IMM/Raiffeisen Smart
Business. In acest meniu, utilizatorul poate modifica profilul implicit prin care se va loga.
Dupa selectarea identitatii dorite, setarea necesita autorizarea acesteia folosind Smart
Token.
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9. Inbox
In partea de dreapta de sus a ecranului poti citi mesajele oficiale trimise Clientului de
catre Banca. Atunci cand ai primit o notificare, iconita tip plic o sa fie marcata cu cifra
“1”.

Iti recomandam sa citesti cu atentie notificarile primite in inbox deoarece acestea contin
informatii importante pentru desfasurarea relatiilor contractuale aferente serviciilor de
plati contractate de la Raiffeisen Bank.
10. Suport, asistenta, Termeni si conditii
In partea de jos a ecranului va aparea optiunea de suport unde sunt indicate: numerele
de telefon si adresa de email unde poti trimite idei de imbunatatire ale aplicatiei sau
pentru a semnala eventualele erori.

11. Iesire
Foloseste acest buton din Preferinte sau din partea dreapta sus a ecranului pentru a
inchide cu succes sesiunea curenta:
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