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ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„BT Flex” PENTRU PERSOANE FIZICE

Se modifica sectiunea SECTIUNEA IV - MECANISMUL DE DESFASURARE AL
CAMPANIEI,

punctul

4.3

si

SECTIUNEA

VI

-

CARACTERISTICILE

PRODUSELOR/SERVICIILOR DIN CAMPANIA PENTRU PERSOANE FIZICE art 6.1.2
Pachet: Credit nevoi personale Practic BT cu asigurare de viata si somaj, dobanda
variabila in lei + Card Credit, Beneficii card de credit ale “Regulamentului oficial al
campaniei “BT Flex”.
In urma modificarii, sectiunea IV, punctul 4.3 si sectiunea VI, punctul 6.1.2 ale Regulamentului vor
avea urmatorul continut:

SECTIUNEA IV - MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
4.3. Se pot inscrie in prezenta campanie, atat persoanele fizice care sunt deja clienti ai bancii la data
campaniei (respectiv au un cod client/CIF BT alocat de banca) si incaseaza venitul in cont BT, cat si
persoane fizice care nu au inca aceasta calitate la momentul aplicarii, (non-clienti), dar devin clienti
BT pe perioada derularii campaniei si vor incasa veniturile in cont BT. In cazul descoperitului de
cont (Overdraft) si a cardului de credit (Star Forte, Star Gold) clientii nu trebuie sa incaseze venitul in
cont BT pentru a se inscrie in prezenta campanie.

SECTIUNEA VI - CARACTERISTICILE PRODUSELOR/SERVICIILOR DIN CAMPANIA
PENTRU PERSOANE FIZICE
6.1.2 Pachet: Credit nevoi personale Practic BT cu asigurare de viata si somaj, dobanda
variabila in lei + Card Credit
➢

Beneficii Card de Credit

Star Forte:
✓

100 de puncte Star acordate titularului de cont

Clientii care nu detin, nu au mai detinut in ultimele 12 luni si nu au o cerere in lucru pentru cardul de
credit Star Forte in calitate de titular si aplica pentru un astfel de card in calitate de titular in
perioada 03 decembrie 2021, ora 09:00 pana la 17 decembrie 2021 la ora 23:59 pe site-ul
campaniei, beneficiaza de puncte Star bonus daca respecta conditiile prezentului regulament.
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Pentru a beneficia de aceasta oferta, participantii trebuie sa se prezinte in unitatea BT, sau sa isi
emita cardul online pana in data de 10 ianuarie 2022 – data limita pentru semnarea cererii de card
de credit, cardul trebuie sa fie activat la ATM pana cel tarziu la data de 15 ianuarie 2022, iar
valoarea liniei de credit acordata pe card sa fie de cel putin 2.000 lei.
Pentru clientii care acceseaza un card de credit Star Forte si respecta conditiile prezentei campanii,
punctele vor fi acordate direct pe card, pana cel tarziu in data de 10 februarie 2022.

Star Gold
✓ 150 lei in puncte Star acordate titularului de cont

Clientii care nu detin, nu au mai detinut in ultimele 12 luni si nu au o cerere in lucru pentru cardul de
credit Star Gold in calitate de titular si aplica pentru un astfel de card in calitate de titular in
perioada perioada 03 decembrie 2021, ora 09:00 pana la 17 decembrie 2021 la ora 23:59
pe site-ul campaniei, beneficiaza de puncte Star bonus daca respecta conditiile prezentului
regulament.
Pentru a beneficia de aceasta oferta, participantii trebuie sa se prezinte in unitatea BT pana in data
de 10 ianuarie 2022 – data limita pentru semnarea cererii de card de credit, cardul trebuie sa fie
activat la ATM pana cel tarziu la data de 15 ianuarie 2021, iar valoarea liniei de credit
acordata pe card sa fie de cel putin 4.000 lei.
Pentru clientii care acceseaza un card de credit Star Gold si respecta conditiile prezentei campanii,
punctele vor fi acordate direct pe card, pana cel tarziu in data de 10 februarie 2022.

Modificarile mentionate mai sus intra in vigoare, potrivit regulamentului campaniei, la data
comunicarii ei prin postare pe website-ul oficial al bancii.
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