
GEORGE e de 10 si tu la fel! 

De la extras de cont până la credite rapide, vezi ce poți face cu George, Primul Banking 
Inteligent direct din telefon. 

Afla tot ce poate face George pentru tine, simplu si 100% online, accesand 
https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/digital-banking/despre-george  

Descarcă aplicația etoken si George din App Store sau Google Play. 

Iata cum activezi aplicatiile: https://www.youtube.com/watch?v=ULraRMrAFeY  

Demo deschidere cont George 100% online: https://youtu.be/WK5UgAJckwI 

Iata 10 lucruri interesante pe care le poti avea utilizand George: 

1. MULTIBANKING Exista multe banci, dar un singur George!Cu extraoptiunea 
Multibanking, iti poti aduce conturile de la alte banci “acasa in George” si sa iti 
sincronizezi tranzactiile. Functionalitatea iti ofera acces asupra soldurilor, tranzactiilor 
si detaliilor conturilor de la bancile inrolate in sistem. In prezent, avem UniCredit, 
ING, BT si Revolut.Astfel, poti experimenta o viata financiara universala alaturi de 
George. 
https://www.youtube.com/watch?v=AG1JiTko4Po  
 

2. ADAUGA BANI INSTANT Adauga bani instant pe cardul tau George folosind 
cardul altei banci! Cu orice card de la altă bancă din România poți să-ți depui bani în 
cont rapid și 100% online. Deschide aplicația George, alege contul în care vrei să 
depui bani, completezi suma și datele cardului de pe care va fi transferată și aprobi 
totul în siguranța cu codul 3D secure. Banii ajung instant și George nu-ți ia niciun 
comision. Cum să adaugi bani instant în George? 
https://www.youtube.com/watch?v=bU3eLYB51kk  
 

3. MONEYBACK Mai mult shopping cu George Moneyback. Fiecare sesiune de 
cumpărături îți aduce bani înapoi. Prin programul Moneyback îți răsplătim loialitatea 
și îți oferim bani înapoi în cont atunci când cumperi cu cardul tău BCR de la 
magazinele partenere: supermarketuri, benzinării etc. Vei vedea că partenerii noștri nu 
sunt deloc puțini, dacă intri pe George, aplicatia de mobil in sectiunea Profil-
Moneyback. Cum primești bani înapoi la cumpărături cu George Moneyback? 
https://www.youtube.com/watch?v=bfLrTgQnzyA 
 

4. GEORGE PAY Plata cu telefonul, George Pay! Plătește cu telefonul la comercianți 
oriunde în lume. Orice plăți ai de facut, le poți rezolva cu telefonul prin George Pay. 
Deschizi aplicația, confirmi plățile cu amprenta,face ID sau pin easy acces și faci totul 
rapid, fără să scoți portofelul.  Cum plătești cu George Pay? 
https://www.youtube.com/watch?v=qsWe8XFSG8w 
 

5. PLATI INTERBANCARE INSTANT Faci plăți interbancare instant direct din 
aplicația George, 100% online. Cu George banii ajung instant, nu mâine sau luni la 



prima oră. Doar selectezi contul din care vrei să trimiți banii, faci o poza IBAN-ului și 
banii se trimit imediat.Bancile participante catre care poti transfera din BCR bani 
instant sunt: CEC, Libra si BT. Cum să faci plăți interbancare instant din George? 
https://www.youtube.com/watch?v=Sh91uN4y4kM  
Poti de asemenea sa faci transferuri prin scanare de IBAN/Cod QR/ Cod de bare/ cod 
QR din galerie.Cum să faci plăți cu o poza de IBAN? 
https://www.youtube.com/watch?v=ltdfU78I9EI 
 

6. PLATI FACTURI CU SCANARE COD BARE SAU DIRECT DEBIT Scapă de 
grija facturilor cu aplicația de Internet Banking George. Deschizi George și-ți plătești 
facturile 100% online. Selectezi contul din care vrei să faci plata, alegi furnizorul, 
completezi suma și gata plata! Cum plătesc facturi cu George? 
https://www.youtube.com/watch?v=EClU2YbbcCc. Poti alege sa scanezi codul de 
bare de pe factura, utilizand optiunea Scan & Pay pentru a face plata instant sau poti 
activa plata automata lunara a facturilor de utilitati, optiunea de Direct Debit. Cum să 
planifici plăți lunare din George? https://www.youtube.com/watch?v=TYE-2AsZcjk 
Daca ai plati recurente, obligatii periodice de plata, atunci poți să-ți planifici data, 
suma și perioada la care vrei să faci plățile. Simplu, 100% online direct din aplicația 
George. Cum setezi plățile recurente direct din George? 
https://www.youtube.com/watch?v=5VJJxEuS6P4 
 

7. MOTOR CAUTARE TRANZACTII Caută orice tranzacție ai facut ieri sau acum un 
an 100% online, din aplicația George, simplu si intuitiv. Alegi contul din care ai făcut 
plata și cauți ca pe internet:  după numele comerciantului, anul sau suma și afli imediat 
tot. Lasă drumurile la banca, deschide George Internet Banking și rezolvi tot online. 
Cum să cauți orice tranzacție în George? https://www.youtube.com/watch?v=m4n-
GqA2MNE Adauga un document langa tranzactia ta.Orice plăți ai făcut, le organizezi 
100% online direct în aplicația George. Selectezi tranzacția și îi atașezi o poză cu 
bonul fiscal.Poti chiar sa adaugi un comentariu langa tranzactia ta. Așa știi mereu totul 
despre tranzacțiile tale. Cum să-ți organizezi tranzacțiile în George? 
https://www.youtube.com/watch?v=lW70saP3HkI 
 

8. GEORGE INFO-PUSH NOTIFICATION George știe tot.Și tu la fel! Dacă vrei să 
afli instant ce se întâmplă în contul tău, activează notificările George Info. Deschide 
aplicația George, selectezi Profil din pagina principală, alegi Notificări iți setezi pentru 
ce categorii vrei să primești alertele și conturile. Cum să-ți activezi notificările în 
George? https://www.youtube.com/watch?v=ffqHs4oDd3s 
 

9. ASISTENT FINANCIAR Asistentul Financiar BCR te ajută să deții controlul 
finanțelor tale.Serviciul îți oferă acces rapid la grafice cu veniturile și cheltuielile tale. 
Astfel, identifici ușor unde și pe ce se duc banii.Nu trebuie să mai notezi fiecare Leu 
cheltuit, deoarece toate tranzacțiile realizate cu cardul sunt stocate automat, iar tu 
beneficiezi de evidență financiară pe termen lung.Cu toate aceste informații la 
îndemână îți va fi ușor să stabilești un plan și să îți administrezi bugetul, deoarece vei 



ști exact unde, când și cât cheltui.Serviciul se activeaza din extraoptiunile George 
Web.Tot de acolo poti activa si alte extraopțiuni (Istoric tranzacții 7 ani, Buget’n 
Control, Snapshot, Wallpaper, Sumar conturi) 
 

10. GEORGE STORE George iți aduce banca în buzunar 100% online. Și mult mai mult. 
Direct din aplicație poți să-ți deschizi un cont nou, un depozit un depozit la termen, un 
cont de economii, o Asigurare Multi Protect sau sa alegi Creditul George.  Intră în 
Magazinul George (Store), alege ce vrei, completează câteva informații și gata, ai 
rezolvat.Cel mai rapid mod să-ți deschizi cont în valută (cu posibilitatea de atașare 
card pentru valutele EUR și USD) e de-acasă, cu aplicația George, 100% online. Cum 
să-ți deschizi cont în valuta din George?:  
https://www.youtube.com/watch?v=dXOb1mrCf9E  
 
TE INTERESEAZA O REFINANTARE? Refinanțezi orice credit, de la orice 
bancă, direct din George, 100% online.  Nu trebuie să vii la bancă, doar deschizi 
aplicația.  Direct din Magazinul George (Store) selectezi Creditul Inteligent și alegi ce 
credite refinanțezi, poți lua și bani în plus.  Banii ajung direct la tine în cont, cât ai zice 
“George”. Cum să refinanțezi 100% online cu George? 
https://www.youtube.com/watch?v=lSfJpjMwDgw  
TE INTERESEAZA UN CARD DE CREDIT? Îți trebuie doar internet și câteva 
minute libere. Deschizi aplicația George, te duci în magazinul George, alegi Card de 
Credit, ne confirmi datele tale, ne lași adresa unde vrei să-ți livrăm cardul, semnezi 
contractul și gata, ne vedem la shopping. Ai rate egale, fără dobandă, oriunde în lume. 
Cum să-ți faci Card de Credit direct din George? 
https://www.youtube.com/watch?v=l8MvCmaHsk8 
TE INTERESEAZA UN DESCOPERIT DE CONT? Orice situații neprevazute 
apar, ai acces imediat la o rezervă de bani cu George. Deschizi aplicația și apoi 
magazinul George, alegi Descoperitul de cont, aplici și semnezi acordul ANAF. Noi iți 
trimitem oferta personalizată, semnezi contractul și imediat ai rezerva de cash virată în 
cont.Cum să-ți deschizi overdraft (descoperit de cont) din George? 
https://www.youtube.com/watch?v=wu519JQYiKs 

DACA APLICI DIN GEORGE PENTRU UN CREDIT, NU UITA SA INTRODUCI UNUL DIN 
CODURILE DE INVITATIE DE MAI JOS, PENTRU A BENEFICIA AUTOMAT DE REDUCERILE 
APLICATE CREDITELOR CONFORM CONVENTIEI SALARIALE EXISTENTE CU BCR. 

ACESTA SE INTRODUCE IN PARTEA DE JOS A PAGINII DESCHISE, LA SELECTAREA 
PRODUSULUI DE CREDITARE DORIT: 

Cod Invitatie 
25658 
26649 
9128 
28157 
27371 
17282 

 


