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Comisioanele cardului de credit STAR FORTE pentru Medici: 
 

Tip comision Valoare comision 

Deschiderea contului de card   0 LEI 

Emitere card Star Forte pentru Medici    20 LEI / card  

Administrarea anuala a contului de card 
      - administrare anuala/card detinator 
      - administrare anuala / card utilizator 

 
25 LEI / card 
15 LEI / card 

Alimentarea contului de card    0 LEI 

Utilizarea ATM-urilor BT pentru numerar 1%, minim 2,5 LEI 
Comision pentru utilizarea POS-urior aflate la ghiseele BT pentru numerar 1%, minim 2,5 LEI 

Cumparari de bunuri sau servicii la comercianti (in Romania sau strainatate)  0 % 

Comision pentru utilizarea ATM-urilor si POS-urilor altor banci din tara 
pentru numerar        

 
1% + 3,5 LEI 

Comision pentru utilizarea ATM – urilor / POS-urilor altor banci din 
strainatate pentru numerar 

1% + 3,5 LEI 

Furnizare cash in regim de urgenta in Romania (la pierdere sau furt)   1% + 2,5 LEI 

Informatii sold cont de la ATM-urile BT  0,3 LEI /interogare 
Informatii sold cont de la ATM-urile altor banci din tara  2 LEI /interogare 

Informatii sold cont de la ATM-urile altor banci din strainatate 4 LEI /interogare 

Remitere extras de cont: 
              prin posta   
              Prin E-mail sau BT24 

 
2,9 LEI/extras 
0 LEI 

Remitere extras de cont la cerere   1 leu / extras 

Inchidere card/Lichidare cont de card la cererea detinatorului de card  2,5 LEI 

Reemitere card si PIN din vina clientului (furat, pierdut, distrus)  20 LEI 
Reemitere PIN din vina clientului (uitat, pierdut, distrus)  4,9 LEI 

Reemitere card la scadenta (reinnoire card) sau card demagnetizat     0 LEI 

Plafon maxim de tranzactii / zi  
  -   de la ATM/ POS banca 
  -   limita tranzactii cumparaturi POS  
  -   limita tranzactii internet * 
  -   limita agregata (POS + Internet) 
  -   limita agregata totala (ATM, POS, Internet)   

 
9.000LEI max. 10 tranzactii 
20.000 LEI, max. 10 tranzactii 
5.000 LEI, max. 10 tranzactii 
20.000 LEI, max. 10 tranzactii 
20.000 LEI, max. 10 tranzactii 

Numar maxim incercari PIN   3 

Dobanda Anuala Fixa     24%/an 

Comision de administrare credit 5% aplicat la valoarea sumei neplatite, 
incepand cu a doua intarziere a platii 
minime lunare 

Taxa penalizatoare pentru intrarea pe sold debitor: 
- este egala cu dobanda aplicata liniei de credit disponibila in contul de card, 
in momentul in care se inregistreaza situatia de intrare pe sold debitor 

 
- 24%/ an - standard 
- 30%/ an – in cazul neefectuarii la 
scadenta a rulajului minim obligatoriu 

Dobanda penalizatoare pentru neefectuarea la scadenta a rulajului minim 
obligatoriu 

30%/an 

Dobanda penalizatoare pentru neplata dobanzilor la termen / credit restant 30%/an 

Dobanda Anuala Efectiva 26,77%, calculata la un credit in 
valoarea de 10.000 LEI 

Comision unic pt. servicii prestate la cererea consumatorilor 0 LEI/ fiecare serviciu prestat 

Comision alimentare cont de card din alte banci 0 LEI/transfer 

* limita zilnica de tranzactionare pe card pe Internet este activata la emiterea cardului pentru tranzactii cu CVV, 
tranzactiile fara CVV nefiind permise. La solicitarea clientului, banca va activa si limita de tranzactionare pe 
Internet/ card/ zi pentru tranzactii fara CVV, cu urmatoarea mentiune: limita cumulata de tranzactionare/ card/ zi 
pe Internet este de 5.000 lei, aceasta din urma reprezentand valoarea maxima pana la care se pot face tranzactii pe 
Internet cu un singur card intr-o zi. 
In unele cazuri, desi CVV-ul este solicitat pe site, el nu este transmis catre banca, tranzactia incadrandu-se in 
plafonul tranzactiilor fara CVV. 

Cardul de cumparaturi STAR Forte pentru Medici 
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Uneori, desi datele de card sunt furnizate pe internet de catre posesorul cardului, tranzactia este efectuata de catre 
comerciant prin introducerea manuala a datelor cardului pe un POS, suma tranzactiei intrand in contorizarea 
limitelor tranzactiilor pe POS, nu pe internet. 
 
 

 


