
 
 

”Îmi doresc să am acces oricând la toate conturile mele. Ce îmi 
oferă ProCredit Bank?”  

Prin ProB@nking Plus – aplicaţia de internet banking oferită de 
ProCredit Bank – poţi efectua operaţiuni bancare zilnice 
beneficiind de următoarele avantaje:    

■ Economiseşti timp, având acces 24/24 h de la orice calculator 
conectat la Internet;  

■ Efectuezi în condiţii de maximă siguranţă (parole digitale 
unice) orice operaţiune bancară naţională şi/sau 
internaţională;  

■ Deţii controlul deplin prin monitorizarea facilă a tuturor 
tranzacţiilor de pe conturile tale; 

■  Ai flexibilitate realizând operaţiuni cu orice partener fără 
intervenţia băncii.   
 

ProB@nking Plus este un instrument modern care îţi permite accesul continuu la serviciile ProCredit Bank, 
numai cu ajutorul unui calculator conectat la Internet, fără a fi nevoie să te prezinţi la ghişeul băncii.   

Ce operaţiuni poţi efectua prin intermediul ProB@nking Plus? 

Aplicaţia are o structură simplă, ceea ce face ca utilizarea ei să fie foarte uşoară. Cu ProB@nking Plus ai la 
dispoziţie următoarele facilităţi: 

■ Vizualizarea soldurilor şi a tranzacţiilor efectuate; 
■ Vizualizarea extraselor de cont, precum şi posibilitatea de a le exporta în tabele Excel sau de 

a le tipări; 
■ Schimburi valutare – cumpărare / vânzare valută; 
■ Plăţi intrabancare:  

› transferuri între conturile tale deţinute la ProCredit Bank; 
› transferuri către alţi clienţi ProCredit Bank; 

■ Plăţi interbancare:  

› Ordine de Plată (transferuri către conturi deschise la alte bănci din România); 
› Ordine de Plată de Trezorerie (transferuri către conturile deschise la Trezoreria 

statului); 
› Plăţi internaţionale. 



 
 

Pentru accesarea serviciului ProB@nking Plus, trebuie să deschizi pagina web: 
https://probanking.procreditbank.ro, pagină securizată şi certificată de către ProCredit Bank România sau 
site-ul www.procreditbank.ro si apoi accesezi link-ul ProB@nking. Durata conectării la aplicaţie poate varia 
între câteva secunde şi câteva minute, în funcţie de viteza de conectare la Internet.  

Apăsând butonul de mai jos, accesaţi aplicaţia noastră demo pentru serviciul de Internet Banking, unde 
puteţi vizualiza meniul şi operaţiunile disponibile prin intermediul ProB@nking Plus:  
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