A. Instrucţiuni de conectare la serviciul “BCF online”
Dacă sunteţi conectat la Internet, vizitaţi pagina de web a Băncii Comerciale Feroviara S.A. la adresa :
bancaferoviara.ro

Puteţi accesa direct pagina de web a serviciului de Internet Banking “BCF online” la adresa:

https://bcfonline.bfer.ro:4343/Retail/login.aspx
Sfat: Pentru a accesa imediat serviciul “BCF online”, vă sugerăm sa salvaţi pagina de web menţionată mai
sus la lista de site-uri favorite ( de exempu pentru Internet Explorer, selectaţi din meniul Favorites
opţiunea „Add to Favorites”)

Creare Cont
Pentru a putea utiliza aplicaţia de internet banking trebuie mai intâi să creati contul de utilizator. Pentru a
crea contul de utilizator faceti click pe butonul “Creati cont”, specificand apoi numele de utilizator dorit,
parola dorita (de doua ori) respectand regulile de validare si codul dumneavoastra de client (Client ID
folosit în relaţia cu Banca).
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După completarea celor patru câmpuri apăsaţi butonul ’’Confirmati’’.
Introduceţi codul SMS primit pe telefonul mobil (numar declarat la deschiderea contului)

Avertisment

Codul SMS are o valabilitate limitată în timp.
Codurile SMS nu pot fi refolosite.

Conectare
Dupa crearea contului va trebui sa va autentificati. Autentificarea presupune specificarea numelui de utilizator si a
parolei alese la deschiderea contului de utilizator. Apasati apoi butonul ’’Autentificare’’ si confirmati codul unic de
autentificare primit prin SMS in urmatorul ecran.

Daca ati uitat numele de utilizator apasati butonul ’’Am uitat numele de utilizator’’, introduceti codul de client si
confirmati codul SMS. Se va deschide apoi un ecran de informatii ce contine numele dumneavoastra de utilizator ales
la crearea contului.
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Daca aţi uitat parola sau doriţi modificarea acesteia, apasaţi butonul ’’Modificare parola’’. Introduceti numele de
utilizator, parola noua dorita (de doua ori) respectand regulile de validare, codul de client si confirmati codul

SMS.

Odată conectaţi la aplicaţie puteţi beneficia de toate funcţionalităţile acesteia, bineinteles în funcţie de
drepturile dumneavoastră de acces. În momentul în care aţi finalizat toate operaţiile pe care trebuia să le
executaţi, faceţi click pe link-ul de închidere a sesiunii de lucru

.

Important: în cazul în care nu aţi accesat niciun ecran al aplicaţiei timp de 15 minute sesiunea va fi

automat închisă daca nu confirmati prelungirea acelei sesiuni. Pentru a relua operaţiunile trebuie să
vă reconectaţi.
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