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Data Programul de mentenanță

Vineri, 31.03.2023 Până la aproximativ ora 17:30, după care nu sunt 
posibile servicii bancare.
Excepție: ordinele de plată pentru decontare se 
vor plăti.

Sâmbătă, 01.04.2023 Deschis cu limitări: deschis pentru serviciile 
poștale. Nu sunt posibile servicii bancare.
Excepție:  ordinele de plată pentru decontare se 
vor plăti.

Duminică, 02.04.2023 închis

Luni, 03.04.2023 Program de funcționare normal
Servicii bancare începând cu ora 09:00

Serviciu limitat în perioada 31.03 – 03.04.2023 
Ne transformăm sistemele IT. Din păcate, acest lucru înseamnă că serviciul nostru va fi limitat de la 
31.03.2023 de la ora 17:00 până la 03.04.2023, aprox. ora 09:00: în această perioadă nu puteți utiliza  
serviciul de banking online. Alte servicii, cum ar fi serviciile de banking pe telefon, bancomatele 
 Postbank și aparatele de self-service sunt, de asemenea, disponibile doar într-o măsură limitată.  
Vă rugăm să luați acest lucru în considerare. 

Informații privind programul de funcționare sunt disponibile la fața locului sau online,  
la www.postbank.de/filialsuche.

Cum puteți contacta Postbank
Filiale Postbank

Cum puteți contacta Postbank
Doriți să retrageți numerar?

Acest lucru este posibil la multe bancomate și benzinării. Puteți citi aici toate detaliile. Puteți afla online 
de unde puteți obține numerar în apropierea dvs., la adresa www.postbank.de/geldautomaten.   

•  la bancomate    
Puteți obține numerar 24 de ore din 24 de la numeroase bancomate Postbank. Retragerile sunt, de 
asemenea, gratuite la bancomatele Cash Group. Printre acestea se numără Postbank, Deutsche 
Bank, Commerzbank și HypoVereinsbank. 
Din cauza transformării anunțate a sistemului, va fi disponibil doar un serviciu de bancomat limitat de 
la 31.03.2023, aprox. ora 17:30 până la 03.04.2023, aprox. ora 09:00.

•  la benzinăriile Shell  
Puteți obține numerar gratuit la benzinăriile participante de aproape peste tot. Chiar și fără să ali-
mentați. Din păcate, acest serviciu nu va fi disponibil de la 31.03.2023, ora 17:30 până la 03.04.2023, 
aprox. ora 09:00, din cauza transformărilor de sistem anunțate.
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•  la casele de marcat din magazinele cu amănuntul 
În multe magazine puteți obține numerar de la casa de marcat în timpul programului de funcționare. 
Condiția prealabilă este adesea să faceți cumpărături de o sumă minimă, cuprinsă între 5 și 20 de 
euro. Aveți nevoie de cardul dumneavoastră Postbank și de PIN-ul (numărul secret) corespunzător.

•  din filialele Postbank  
Începând cu data de 31.03.2023, ora 17:30, nu pot fi oferite servicii bancare din cauza transformării 
sistemului. Excepție:  ordinele de plată pentru decontare vor fi plătite. Informații privind programul de 
funcționare sunt disponibile la fața locului sau online, la www.postbank.de/filialsuche.

•  în filialele partenere ale Deutsche Post  
Aproximativ 2.000 de sucursale partenere ale Deutsche Post oferă, de asemenea, servicii Postbank 
în timpul programului obișnuit de funcționare. De exemplu, de acolo puteți retrage numerar. Începând 
cu data de 31.03.2023, ora 17:30, până la 03.04.2023, aprox. ora 09:00, nu mai pot fi oferite servicii 
bancare, cu excepția plăților unui ordin de plată pentru decontare. Locațiile și programele de funcționare 
pot fi găsite la  www.postbank.de/filialsuche.

Doriți să blocați un card, de exemplu, un card de debit Postbank, un card de econo-
mii, un card Master sau Visa? 

De la 31.03.2023, aprox. ora 17:00 până la 03.04.2023, aprox. ora 09:00, se aplică următorul regulament: 
puteți bloca cardurile de credit telefonic, la 069 66571333. Acest lucru este posibil 24 de ore din 24. 
Puteți bloca în orice moment un card de debit Postbank sau un card de economii la numărul de telefon 
069 740-987.

Începând cu data de 03.04.2023 aprox. ora 14:00 puteți bloca din nou cardurile de debit Postbank, 
 cardurile de economii, 24 ore din 24 în Postbank Banking & Brokerage. În mod alternativ, vom fi 
 bucuroși să vă preluăm cererea de blocare în perioada de disponibilitate generală, la numărul de 
 telefon 0228 5500 5500 sau 069 6657 1333 (carduri de credit) sau 069 74 0987 (carduri de debit și 
carduri de economii) și vom dispune blocarea. 

Doriți să vă folosiți cardul de credit fizic sau online?

Utilizarea fizică la magazine cu amănuntul sau la bancomate: 
plata cu cardul de credit în magazinele cu amănuntul funcționează ca de obicei.

Tranzacții de comerț electronic/utilizare online: 
NOTĂ IMPORTANTĂ pentru PLĂȚILE ONLINE: De la 31.03 până la 04.04.2023, în cazuri individuale, 
plata poate fi refuzată atunci când plătiți online cu cardul de credit, din cauza lucrărilor de mentenanță. 
În acest caz, vă rugăm să folosiți o formă alternativă de plată.

Doriți să vă accesați contul prin serviciul de banking online Postbank sau prin telefon? 

•  Postbank Banking & Brokerage și Postbank Finanzassistent (App) 
Ca urmare a transformărilor de sistem anunțate, serviciile de banking și brokeraj (tranzacționare de titluri 
de valoare) nu vor fi disponibile în perioada 31.03.2023, ora 17:30 până la 03.04.2023, aprox. ora 14:00. 
 
 Doriți ca transferul online să fie programat tot în primul trimestru al anului 2023?  
Atunci efectuați-l până la 30.03.2023, ora 17:00 cel târziu. Acest lucru este valabil pentru transferurile 
în Germania și în spațiul SEPA. Transferurile online includ aici și ordinele introduse la terminalul de 
servicii din filialele Postbank. 

 
•  Serviciul de banking pe telefon Postbank  

Puteți verifica soldul contului și tranzacțiile la numărul de telefon 0228 5500 5500 până la data de 
31.03.2023, ora 17:00.   



Ordine Până când pot fi trimise pentru programare 

Ordine online prin serviciul  
de banking online sau aplicație 

Ordinele online din Germania și din spațiul SEPA 
care trebuie să ajungă la destinatar înainte de al doilea trimestru 
trebuie plasate până la 30.03.2023, ora 17:00 cel târziu. 

Transferuri la terminalele  
de servicii din Germania și  
spațiul SEPA

Transferurile efectuate de clienți la terminalele de servicii din 
zonele de self-service ale filialelor Postbank din Germania și 
din 
spațiul SEPA trebuie să fie efectuate până cel târziu la 
30.03.2023,
ora 17:00 pentru a ajunge la destinatar 
înainte de al doilea trimestru.  

Ordine pe suport de hârtie Pentru a putea programa la timp ordinele pe suport de hârtie 
înainte de schimbarea trimestrelor, clienții trebuie să le depună la 
filialele Postbank sau să le trimită prin poștă până cel târziu la data 
de 28.03.2023. Golirea cutiei poștale trebuie făcută în aceeași zi. 
Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu avem nicio influență asupra 
duratei de livrare a poștei.

Ordine telefonice Atunci când efectuați un transfer prin intermediul serviciului de 
banking pe telefon, vă rugăm să rețineți:
pe data de 31.03.2023 puteți plasa ordine până la ora 16:00. 

Doriți să vă programați ordinul telefonic tot în primul 
trimestru al anului 2023?
Atunci efectuați-l până la 30.03.2023, ora 17:00 cel târziu.

3 / 3

Atunci când efectuați un transfer prin intermediul serviciului de banking pe telefon Postbank,  
vă rugăm să rețineți:
pe data de 31.03.2023 puteți plasa ordine până la ora 16:00. 

Doriți să vă programați ordinul telefonic tot în primul trimestru?
Atunci efectuați-l până la 30.03.2023 ora 17:00 cel târziu.

 
Clienții persoane fizice ne pot contacta telefonic la 0228 5500 5500:
Vineri,  31.03.2023 între orele 07:00 și 17:00
Sâmbătă,  01.04.2023 inaccesibil
Duminică,  02.04.2023  inaccesibil
Luni,  03.04.2023 începând cu ora 09:00  

Postbank Business Center oferă consultanță pentru clienții persoane juridice la 0228 5500 4400:
Vineri,  31.03.2023 între orele 08:00 și 17:00
Sâmbătă,  01.04.2023 inaccesibil
Duminică,  02.04.2023  inaccesibil
Luni,  03.04.2023 începând cu ora 09:00

Când sunt programate transferurile/ordinele dumneavoastră?

Această prezentare generală vă arată până când trebuie să trimiteți ordinul, astfel încât să îl putem 
programa în primul trimestru al anului 2023: 

În cazul în care există discrepanțe între versiunea în limba germană și cea în limba 
română, prevalează versiunea în limba germană. Aici puteți găsi versiunea în limba 
germană: https://www.postbank.de/downloads/hinweise-systemarbeiten.html




