
Creare uti l izator nou în Centrul de Carduri

Accesaţi linkul: https://b2b.mol.hu/molbay/DistributionLayer/uudbsa_ro.htm?appid=uudbsaui&command=login&style=molgroup

Selectaţi limba dorită din colțul din dreapta sus.

Apăsaţi butonul ÎNREGISTRARE poziționat în partea stângă jos, sub secțiunea CREAŢI UN CONT. 

Completaţi câmpurile solicitate, citiţi Termenii și Condițiile, introduceţi codul de autentificare și apăsaţi butonul 

ÎNREGISTRARE.

NOTĂ: Toate datele introduse sunt cu titlu de exemplu.

După completarea datelor de mai sus, veți primi un mesaj de confirmare care vă anunță că un mail de activare a 

fost trimis pe adresa furnizată de dumneavoastră. Deschideți mailul și urmați instrucțiunile necesare în vederea 

activării contului. Dacă nu primiți mailul de activare, faceți click pe butonul apăsați aici.

Introduceți încă o dată numele de utilizator (username) și apăsaţi butonul RETRIMITE.
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Creare uti l izator nou în Centrul de Carduri

Veți primi un mail de notificare de la noreply@partnerportal.mol.hu pe adresa aferentă utilizatorului. Urmați linkul 

primit în mail pentru activarea contului. 

După confirmare, veţi fi redirecționat automat către portalul MOLBay. Apăsaţi butonul CONTINUĂ.

Introduceţi numele de utilizator și parola, iar apoi apăsaţi butonul AUTENTIFICARE.

NOTĂ: sunt aceleaşi date introduse de dumneavoastră la pasul 4. 

După logare, apăsaţi butonul SOLICITĂ, marcat mai jos cu galben.

Apare în mod automat o nouă imagine precum cea de mai jos, unde apăsaţi butonul SOLICITĂ. 
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Creare uti l izator nou în Centrul de Carduri

Statusul solicitării s-a modificat automat în APROBARE ÎN AŞTEPTARE.  

Sistemul transmite automat un e-mail către adresa pusă la dispoziţie de dumneavoastră, prin care este confirmată 

înregistrarea cu succes a solicitării. 

Echipa de BACKOFFICE verifică datele introduse de dumneavoastră și vă acordă acces în noua aplicație. După 

procesarea cererii dumneavoastră, veți primi un e-mail care vă informează că înregistrarea a fost aprobată. 

Statusul accesului în aplicația MOL Bay se modifică. Trebuie să apăsați butonul CONTINUĂ din secţiunea CARD 

CENTER. 

Este necesar să completați următoarele câmpuri:

*ID-ul de client este codul dumneavoastră unic de identificare în cadrul companiei. Începe cu 4 şi este format din 6 

cifre. ID-ul de client se găseşte pe factură, la secţiunea CUMPĂRĂTOR / cod client.

** Seria cardului pe care o introduceți trebuie să aparțină unui card activ și valabil. Seria cardului se află în partea 

centrală a cardului şi e formată din 16 cifre. 

După completarea informațiilor, apăsați butonul ÎNREGISTRAŢI-VĂ. 
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Creare uti l izator nou în Centrul de Carduri

Veţi vedea un mesaj de confirmare: SELFREGISTER.SUCCESS. Apăsaţi OK.

În acest moment, solicitarea dumneavoastră pentru acordarea accesului la aplicația Centrul de Carduri se află în 

procesare. 

Echipa de BACKOFFICE verifică informațiile, iar după acordarea accesului, veți primi un e-mail de confirmare. 

Începând din acel moment, puteți utiliza contul dumneavoastră în Centrul de Carduri. 
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