
 
 
 
 
Star Forte hitelkártya 

 
DÍJ TÍPUSA DÍJ ÉRTÉKE 

Kártyaszámla nyitása 0 lej 

Kártya kibocsátása 0 lej, 2015. 08. 31-ig (alapdíj: 20 lej) 
 Kártyaszámla évi kezelési díja   

- évi kezelési díj / tulajdonosi kártya 25 lej/kártya 

- évi kezelési díj / felhasználói kártya 15 lej/kártya 

Kártyaszámla feltöltése 0 lej 

Készpénzfelvét a BT ATM-jeiből 1%, minimum 2,5 lej 

Készpénzfelvét BT bankfiókok POS-jainak igénybevételével 1%, minimum 2,5 lej 

Áru vagy szolgáltatások vásárlása kereskedőktől (Romániában vagy külföldön) 0 

Készpénzfelvét más belföldi bankfiókok POS-jainak és ATM-jeinek igénybevételével 1% + 3,5 lej 

Készpénzfelvét más külföldi bankfiókok POS-jainak és ATM-jeinek igénybevételével 1% + 3,5 lej 

Egyenleg lekérdezési díj más belföldi bankok ATM-jeinek/POS-jainak igénybevételével 2 lej/lekérdezés 

Egyenleg lekérdezési díj más külföldi bankok ATM-jeinek/POS-jainak igénybevételével 4 lej/lekérdezés 

Sürgősségi készpénzfelvét (csak elvesztés vagy lopás esetén) Romániában 1% + 2,5 lej 

Egyenleg lekérdezés a BT ATM-jeinek igénybevételével 0,3 lej/lekérdezés 

Bankszámlakivonat újrakibocsátása  

- postán 2,9 lej/kivonat 

- e-mailen vagy BT24-en keresztül 0 lej 

Bankszámlakivonat újrakibocsátása kérésre 1 lej/kivonat 

Kártya bezárása/kártyaszámla megszüntetése a kártyatulajdonos kérésére 2,5 lej 

Kártya és PIN-kód újrakibocsátása az ügyfél önhibája miatt (lopás, elvesztés, megsemmisülés) 20 lej 

PIN-kód újragenerálása az ügyfél önhibája miatt (elfelejtés, elvesztés, megsemmisülés) 4,9 lej 

Kártya újrakibocsátása (felújítása) lejáratkor vagy mágnescsík sérülésekor 0 

Ügyletek napi maximális száma:  

- ATM/banki POS 9000 lej/max. 10 ügylet 

- Vásárlási POS-ügyletek limitje 20 000 lej/max. 10 ügylet 

- internetes ügyletek limitje* 5000 lej/max. 10 ügylet 

- összesített limit (POS vásárlások + internet) 20 000 lej/max. 10 ügylet 

- teljes összesített limit (ATM, POS, internet) 20 000 lej/max. 10 ügylet 

PIN-kód megadási próbálkozások max. száma 3 

Éves rögzített kamatláb évente 24% 

Teljes hiteldíj mutató 26,77%, 10 000 lejes hitellel számolva 
 évente 24% - évente 34%, a kártyaszámlán a negatív egyenlegbe 

lépés 
 regisztrálásának pillanatában rendelkezésre álló hitelkeretre 

alkalmazott kamattal egyenlő értékben Kártyaszámla negatív egyenlegbe való lépésének kötbére: 
 a kifizetetlen összeg 5%-a, a havi minimális törlesztés 
Hitelkezelési díj második késedelmes kifizetésétől kezdve 

A kötelező minimális forgalom nem határidőre teljesítésének kötbére évente 34% 

Hátralékos hitel utáni kötbér évente 30 % 

Egyszeri díj külön kérésre nyújtott szolgáltatásokra: 0 lej szolgáltatásonként 

 
 

*a kártya napi internetes tranzakciós limitjét a kártya kibocsátásakor aktiválják a CVV ügyletekhez; a CVV nélküli ügyletek nem megengedettek. Az ügyfél kérésére a bank a CVV nélküli ügyletek 

esetében is aktiválja az internetes tranzakciós limitet, a következő kitétellel: az interneten a kártyával lebonyolított ügyletek összesített limitje (CVV-vel vagy anélkül) egy nap maximum 5000 lej 

 


