
 

 
First Bank, deschidere de conturi pentru persoanele juridice prin video banking 

 
De la distanță, 100% digital, cu semnătură electronică calificată 

 
 

 
București, 1 aprilie 2021. First Bank vine în întâmpinarea clienților microîntreprinderi și PFA cu pachete de cont 
curent ce pot fi accesate 100% online, prin video banking.   
 
Astfel, clienții din categoria microîntreprinderilor, a căror cifră de afaceri nu depășește 1 milion de EURO, și clienții 
PFA au de acum acces facil, online, la servicii și produse bancare complete și beneficiază totodată de un program 
prelungit de asistență din partea băncii: de luni până vineri de la ora 09:00 la ora 21:00 și sâmbăta în intervalul 09:00 
– 15:00.  
 
Soluţia de identificare prin video banking permite persoanelor juridice să deschidă un cont curent fără a se mai 
deplasa la sediile băncii.  
 
Fluxul cu semnatură electronică este simplificat și este necesară doar completarea unui formular online 
https://firstbank.ro/firstbank/videobanking.html, urmată de un apel către video sucursală.   
În cazul in care nu există semnătură electronică, aceasta poate fi acordată pe loc, în cadrul apelului video, în baza 
parteneriatului băncii cu certSIGN. Există și  varianta semnăturii de tip olograf, dar în acest caz operațiunea pentru 
deschiderea de cont curent presupune și o vizită în sucursală.  
 
“Această lansare reprezintă o nouă etapă în transformarea digitală a First Bank, după ce, anul trecut, printr-un 
parteneriat cu certSIGN, First Bank facea disponibilă în aceeași platformă de video banking opțiunea de creditare a 
persoanelor fizice, prin implementarea semnăturii electronice la distanță. Sunt pași importanți spre ceea ce noi 
considerăm a fi serviciile viitorului: servicii digitale, care valorifică totodată interacțiunea umană” a declarat Ionuț 
Encescu, Head of Products and Digital Innovation Hub First Bank. 
 
 Pachetul de cont curent Digital, unul dintre pachetele de bază destinate persoanelor juridice, permite efectuarea 
gratuită a plăților interbancare în lei prin online banking (nelimitat), a celor intrabancare în lei și valută nelimitate 
prin online banking, precum și încasări intrabancare și interbancare în lei și valută nelimitate. Totodată, oferă acces 
la Internet și Mobile Banking și include servicii precum SMS Alert sau Direct Debit. Costul lunar este de 25 lei, unul 
dintre cele mai avantajoase de pe piață. Pentru companiile nou înființate pachetul de cont curent este gratuit.  
 
Pentru a deschide un cont de la distanţă, persoanele juridice trebuie să aibă contractul de societate și statutul sau 
actul constitutiv actualizat, certificatul unic de înregistrare și copii ale documentelor de identitate ale 
reprezentanților legali. Toate aceste documente vor fi scanate de către client și încărcate în platforma First Bank, 
totul întâmplându-se de la distanță.  
 
Mai multe detalii despre pachetele de cont curent First Bank dedicate microîntreprinderilor și PFA sunt disponibile 
pe https://firstbank.ro/firstbank/pentru-afacerea-mea/micro-si-pfa/pachete-de-cont-curent.html  
 
 
*** 
 
Despre FIRST BANK 
First Bank oferă o gamă largă de produse și servicii financiare clienților persoane fizice, persoane juridice și 
întreprinderi mici și mijlocii.   
First Bank are sediul la București și operează prin intermediul a 52 de sucursale, având aproape 1000 de specialiști 
angajați și 130.000 de clienți activi. Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.firstbank.ro.                    
Call Center First Bank - 021 303 69 69.  
 

https://firstbank.ro/firstbank/videobanking.html
https://firstbank.ro/firstbank/pentru-afacerea-mea/micro-si-pfa/pachete-de-cont-curent.html
http://www.firstbank.ro/


 

Despre J.C. Flowers & Co.  
J.C. Flowers este una dintre principalele firme din domeniul investițiilor private, dedicată investițiilor globale în 
industria serviciilor financiare. Fondată în 1998, firma a investit peste 15 miliarde de dolari în 52 de companii de 
portofoliu din 17 țări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, printre care se numără domeniul 
bancar, asigurări și reasigurări, firme de valori mobiliare, servicii financiare specializate și servicii de management al 
activelor. J.C. Flowers gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari și are birouri în New York și Londra. 
Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.jcfco.com. 

http://www.jcfco.com/

