Cum se face prima autentificare in Internet Banking pentru clientii
Persoane Fizice?
1. Platforma de Internet Banking se acceseaza de pe site-ul bancii www.brci.ro. Pe prima
pagina a site-ului se acceseaza tab-ul Persoane Fizice, iar in partea dreapta se acceseaza
tab-ul cu rosu BRCI iBanking Retail (a se vedea cele doua sageti rosii din imaginea de mai
jos).

2. In acest pas, dupa ce se da click pe BRCI iBanking Retail, veti fi directionat in platforma de
Internet Banking.

3. Cand se acceseaza pentru prima oara platforma de Internet Banking, se va efectua mai
intai crearea contul de utilizator. Pentru aceasta, se da click pe tab-ul Creare/modificare
utilizator, ca in urmatoarea imagine (a se vedea sageata rosie).
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4. Se va deschide o fereastra in care se vor introduce urmatoarele elemente:
- Nume de utilizator: la alegere
- Parola: tot la alegere cu mentiunea ca trebuie sa respecte regulile de validare aparute in
fereastra deschisa
- Se va confirma parola
- Numar de client – se va introduce codul de client (primit din agentie sau se poate obtine
apeland serviciul Asistenta Clienti la numarul 021 – 2006 111)

5. In momentul in care se da click pe Confirmati, apare o fereastra in care se va introduce
codul primit prin sms pe telefonul mobil, astfel incat crearea contului sa poata fi finalizata (a
se observa imaginea de mai jos).
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6. In momentul in care contul a fost creat, adica dupa ce s-a apasat Confirmati, apare o
fereastra cu mesajul Contul de utilizator a fost creat cu succes.

7. Dupa crearea contului, veti fi directionat din nou in prima fereastra in care se va accesa IBul folosind numele de utilizator si parola pe care tocmai le-ati configurat, dupa care se
apasa butonul Autentificare (a se vedea sageata rosie de mai jos).
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8. Dupa autentificare, apare din nou fereastra in care se introduce codul sms primit pe
telefonul mobil. In acest moment, veti fi directionat in pagina de Internet Banking in care se
pot face operatiunile dorite.
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