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BANCA TA INTR-UN MESAJ 

LISTA DE TARIFE PENTRU DESERVIREA SERVICIULUI MobiasSMS 

Tipuri de abonamente 
Comision de menținere și deservire a conturilor prin intermediul serviciului 

MobiasSMS 

Mesaje incluse în 
abonament lunar 

(Nr.) expediate de 
către bancă 

Comision de menținere și deservire a 
conturilor prin intermediul serviciului 

MobiasSMS pentru extra mesaj 

Abonament 10 5 MDL 10 0,60 MDL 

Abonament 50 20 MDL 50 0,50 MDL 

Abonament Infinity (1 nr. telefon)* 30 MDL Nelimitat* 0 MDL 

Abonament PK Clasic/Salarial/Start 0 MDL 10 0,60 MDL 

Abonament PK Select/CherieSelect 0 MDL 20 0,60 MDL 

Abonament PK Premium/CheriePremium 0 MDL 50 0,50 MDL 

Tranzacții și Plăți 

Plățile realizate prin intermediul 
MobiasSMS între conturile aceluiaşi titular 
deschise la OTP Bank  

0 MDL comision pentru fiecare plată efectuată 

Plățile realizate prin intermediul 
MobiasSMS în folosul beneficiarilor 

0 MDL comision pentru fiecare plată efectuată 

Plățile realizate prin intermediul 
MobiasSMS în folosul beneficiarilor cu care 
banca are semnate contracte de colectare 
a plăţilor 

0 MDL comision pentru fiecare plată efectuată 

 
Note: 
  *  Abonamentul Infinity este disponibil numai pentru un singur număr și cu maxim 1000 mesaje lunar, excepție faza pilot 200 mesaje lunar 
**  Reducerea se aplică pentru o perioadă de 3 luni 
 

I N F O R M A Ţ I E  U T I LĂ  

Programul de disponibilitate al serviciului MobiasSMS 

Serviciului MobiasSMS este disponibil pentru utilizare 24 ore din 24. Execuţia tranzacţiilor Dvs. se realizează după cum urmează: 

Tip plată Procesare  Oralul de procesare  

Plăți intrabancare (OTP Bank– OTP Bank) zilnic 8:00 - 19:30 
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Plăţi interbancare (OTP Bank- alte bănci) luni-vineri 8:00 - 17:30 Note:                                                                                                                                                                         
În cazul în care efectuaţi tranzacţii în week-end, în zile de odihnă, sau dupa ora limita, trebuie să conştientizaţi faptul 
că banca va procesa mesajul electronic respectiv în prima zi lucrătoare imediat urmatoare. Din acest considerent, 
pentru a evita inconvenienţele create de neexecutarea mesajelor electronice, care au fost transmise în afara 
intervalului orar specificat, va rugăm să manifestaţi vigilenţă la transmiterea mesajelor electronice cu privire la ora 
curentă. 

 


