
 

Banca Comercială Română a lansat serviciul de plăți instant cu sprijinul Allevo 

 
București, 30 ianuarie 2020 - Banca Comercială Română a aderat la serviciul de Plăți Instant 

oferit de TransFond, cu sprijinul Allevo. Serviciul asigură transferul banilor între bănci în mai puțin 

de 10 secunde, valoarea maximă acceptată a unei plăți fiind de 50.000 de lei. O astfel de plată 

va putea fi efectuată oricând (24/7/365) între clienții băncilor participante la serviciul de Plăți 

Instant.  

Banca Comercială Română a selectat soluția de conectare la serviciul 
de Plăți Instant furnizată de Allevo, FinTP-Instant, care asigură 
procesarea mesajelor de plată în parametrii stabiliți prin schemă. 
FinTP-Instant este o funcționalitate a aplicației FinTP, aplicație 
distribuită în regim open source. 

„Proiectul a fost de la bun început unul complex și a reprezentat o 
provocare pentru echipa noastră. În proiectarea soluției s-a avut în vedere că Banca Comercială 
Română este una dintre băncile care au cele mai mari volume de plăți în lei, iar cerințele 
serviciului oferit de TransFonD impun parametrii stricți de performanță și disponibilitate. Soluția 
implementată asigură procesarea tuturor tipurilor de mesaje prevăzute în schema SCT Instant. 
Suntem încântați că proiectul a fost finalizat cu succes și că astfel am contribuit la produsul lansat 
către clienții BCR, care pot trimite bani în 10 secunde prietenilor sau companiilor beneficiare.” – 
declară Sorina Bera, Director General Allevo. 

”Cererea consumatorilor pentru plăți în timp real, din contul personal către orice cont din România, 
este în creștere, iar infrastructura de plăți instant ne permite să conectăm toate conturile bancare 
din țară, în condițiile în care toate băncile locale vor adera la acest serviciu. 
Credem în platforme deschise și, prin această implementare, reușim să punem la dispoziția 
clienților un ecosistem complet de plăți în George, care cuprinde toate posibilitățile de plăți 
disponibile în piață (plăți instant, plăți utilități, plăți către trezorerie, plăți prin scanare QR code, 
plăți internaționale, plăți SEPA, George Pay/NFC Android, Apple Pay – in app provisioning)”, a 
declarat Marian Ignat, Director Executiv Digital Banking BCR. 
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Despre Allevo 

Allevo este o companie furnizoare de soluții software pentru procesarea tranzacțiilor financiare. Soluțiile 

Allevo sprijină instituțiile financiare să reducă costul total al investiției și să atingă interoperabilitate de-a 

lungul întregului lanț de distribuție. 

www.allevo.ro 

 

Despre BCR 

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri 

financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, 

trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private și a 

băncilor de locuinţe. 

BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 21 de centre de afaceri și 

22 de birouri mobile dedicate companiilor și 431 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu 

peste 10.000 de locuitori. BCR este banca nr.1 în România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR 

dispunând de cea mai mare rețea națională de bancomate - 2.000 de bancomate, 15.300 POS-uri și servicii 

bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.  

*  * 

Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. 47.700 de 

angajați deservesc 16,2 milioane de clienți în cadrul a 2.500 de filiale din 7 țări (Austria, Republica Cehă, 

Slovacia, România, Ungaria, Croația, Serbia). La sfârșitul lui 2018, Erste Group deținea active totale în 

valoare de 236,8 miliarde EUR, înregistra un profit net de 1,79 miliarde EUR, precum și un indice al 

capitalului comun de rangul 1 (Basel 3 implementat integral) la 13,5%. 

www.bcr.ro 
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