DÍJ TÍPUSA
Kártyaszámla nyitása
Visa Business Gold kártya kibocsátása
Kártyaszámla éves kezelési díja
Kártyaszámla feltöltése
Átutalás a kártyaszámláról a vállalkozás folyószámlájára
Készpénzfelvét a BT ATM-jeiből
Készpénzfelvét BT bankfiókok POS-jainál
Áru vagy szolgáltatások vásárlása kereskedőktől (Romániában vagy külföldön)
Készpénzfelvét más belföldi bankfiókok ATM-jeinél és POS-jainál
Készpénzfelvét más külföldi bankfiókok ATM-jeinél és POS-jainál
Készpénzfelvét Romániában sürgősségi eljárással
Készpénzfelvét külföldön sürgősségi eljárással
Kártyakibocsátás Romániában sürgősségi eljárással
Kártyakibocsátás külföldön sürgősségi eljárással
Egyenleg lekérdezési díja a BT ATM-jeinél
Egyenleg lekérdezési díja más belföldi bankok ATM-jeinél/POS-jainál
Egyenleg lekérdezési díja más külföldi bankok ATM-jeinél/POS-jainál
Valutaátváltási díj
Automatikusan generált számlakivonat elküldése (a vállalkozás részére)
- postán
- e-mailen
- BT 24 internetbankon/BT Ultra Multicash-en keresztül
Ügyletkimutatás elküldése (a kártyatulajdonosoknak)
- postán
- e-mailen
- BT 24 internetbankon/BT Ultra Multicash-en keresztül
Bankszámlakivonat újrakibocsátása kérésre
Kártyaszámla megszüntetése a vállalkozás kérésére
Kártya bezárása/letiltása a vállalkozás kérésére
PIN-kód újragenerálása (elfelejtés, elvesztés, megsemmisülés esetén)
KÁRTYA és PIN-kód újrakibocsátása a tulajdonos önhibája miatt (elvesztés, lopás)
Kártya újrakibocsátása (felújítása) lejáratkor vagy a mágnescsík sérülésekor
A költséglimitek módosítása a vállalkozás kérésére
Az ügyletlimitek érvényességi időszakának módosítása** - a vállalkozás kérésére
Készpénzfelvét maximális napi limitje számlánként (ATM + POS)
Internetes ügyletek napi limitje kártyánként
PIN-kód megadási próbálkozások max. száma

DÍJ ÉRTÉKE
0 lej
100 lej/kártya
100 lej/kártya
0
0
0,4%
0,4%
0
1% + 2,5 lej
2%, minimum 10 lej
1% + 2,5 lej
150 EUR egyenértéke lejben
20 lej
200 EUR egyenértéke lejben
0,3 lej/lekérdezés
2 lej/lekérdezés
4 lej/lekérdezés
0,02
- 3,5 lej/számlakivonat
- 0 lej
- 0 lej
- 3,5 lej*
- 0 lej
- 0 lej
5 lej/kivonat
2,5 lej/számla
10 lej/kártya
10 lej
15 lej
10 lej
2,5 lej/módosítás
2,5 lej/módosítás
10 000 lej
5000 lej
3

* egyszer fizetendő, a vállalkozás összes ügyletkimutatásának generálásáért és elküldéséért járó díj
** vagy a bank által meghatározott ügyletlimitek érvényességi idejének módosítására (ld. 28. és 29. pont), vagy a vállalkozás által meghatározott érvényességi időszak módosítására
vonatkozik

A kártyákkal kapcsolatos díjak és költségek számítási módja:
- a százalékban (%) megadott díjak a kártyával lebonyolított egyes ügyletek értékének adott százalékát jelentik: „X% * a lebonyolított ügylet értéke a kártya devizanemében”
- a fix értékű díjak és költségek (lej/EUR/USD) a kártyával lebonyolított egyes ügyletek után fizetendő fix összegek: „X lej/EUR/USD ügyletenként”
- „százalék + fix összeg” típusú összetett díjak és költségek: minden egyes ügylet után az ügylet értékének (a kártya devizanemében) százalékából és az egyes ügyletekre alkalmazott fix
összegből álló díj/költség fizetendő -> „X% * a lebonyolított ügylet értéke a kártya devizanemében) + Y lej/EUR/USD ügyletenként”
- az ügyletek maximális napi limitje:
- A készpénzfelvételi limit a bank ATM-jeiből/POS-jaiból - számlánként az a napi maximális limit a kártya devizanemében (vagy egyenértéke a kártya devizanemében, más devizában
lebonyolított ügyletek esetében), mely az illető kártyával való ATM-es vagy POS-os készpénzfelvétekre érvényes. Ez egy napi limit, és a kártyához hozzárendelt számlán kerül beállításra.
- Az internetes ügyletek limitje kártyánként az a napi maximális limit a kártya devizanemében (vagy egyenértéke a kártya devizanemében, más devizában lebonyolított ügyletek
esetében), mely az adott kártyával egy nap alatt lebonyolított internetes ügyletekre érvényes, a POS-os + internetes fizetési ügyletekre meghatározott összesített limitjének, illetve az ATMes + POS-os + internetes ügyletek összesített limitjének betartása mellett.
- A vállalkozás kérheti a következő ügyletlimitek kártyánkénti beállítását, a szokványos készpénzfelvételi limitek (a bank ATM-jeinél+POS-jainál) és az internetes ügyletlimitek betartása
mellett:
• Összesített ATM-es + POS-os + internetes ügyletlimit: A vállalkozás kérheti egy kártyára az adott kártyára vonatkozó maximális ügyletlimit beállítását, melynek maximális értéke nem
haladhatja meg az ATM-es + POS-os + internetes műveletek limitjét. Ez az összesített limit lejben kerül meghatározásra a lejes kártyák esetében, illetve EUR/USD-ban az EUR/USD kártyák
esetében.

• A bank ATM-jeiből/POS-jaiból való készpénzfelvét limitje - A vállalkozás a bank által számlaszinten meghatározott szokványos limit módosítását választhatja a készpénzfelvételek
esetében, a limit csökkentése céljából. Az ATM-ből/POS-ból történő készpénzfelvét limitje: kártyaszinten kerül beállításra. A bank ATM-jeiből/POS-jaiból való készpénzfelvét kártyaszinten
beállított limitjét mind a számlánkénti készpénzfelvétel (a bank ATM-jeiből+POS-jaiból) limitje, mind az összesített ATM-es+POS-os+internetes ügyletlimitje korlátozza. Ez a limit lejben kerül
meghatározásra a lejes kártyák esetében, illetve EUR/USD-ban az EUR/USD kártyák esetében.
• POS-os fizetési limit, vásárlások esetében – A vállalkozás kérheti egy maximális limit beállítását, kártyaszinten, lejben a lejes kártyák, illetve EUR/
USD-ban az EUR/USD kártyák esetében, mely meghatározza a kártyával lebonyolítható POS-os kifizetések limitjét, az összesített ATM-es + POS-os + internetes ügyletlimit betartása mellett.
• Internetes ügyletlimit – a vállalkozás kérheti a szokványos maximális limit csökkentését a kártyával lebonyolított internetes
ügyletekre.
A vállalkozás (törvényes képviselője, illetve képviselői) és a kártyatulajdonos tudomásul vette, hogy a külföldi utazási biztosítás általános feltételei, valamint a business lounge típusú várókba
való belépés általános feltételei a Transilvania bank honlapján (www.bancatransilvania.ro), a „Business kártyák” részben tekinthetőek meg, a Visa Business Silver/Visa Business Gold
hitelkártyákra vonatkozó oldalon.

