
LA CE ITI FOLOSESTE, DE FAPT, UN CARD DE CREDIT?

Cardul de credit e practic un imprumut acordat pe un cont la care este atasat un card 
si poate fi foarte util pentru achizitiile de valori mai mici, de exemplu pentru plata 
combustibilului, a facturilor de utilitati, a diverselor obiecte de inventar etc. 

AI UN CARD DE CREDIT. DAR CE INSEAMNA ASTA, 
MAI CONCRET?

Cum spuneam, este un imprumut de valori mai mici fata de produsele de finantare 
„traditionale”. Un imprumut ce poate fi utilizat prin plati cu cardul la diversi 
comercianti sau pentru ridicari de  numerar, desi varianta cu ridicarile de numerar 
nu o incurajam. E mai costisitoare pentru antreprenor si se indeparteaza de tendinta 
fireasca de mutare a operatiunilor inspre zona de online.
Cardul de credit este un produs revolving, adica se reintregeste automat pe masura 
incasarilor. Practic, ai flexibilitatea de a utiliza oricand orice suma de bani pana atingi 
limita maxima aprobata, in functie de nevoile tale de plata. Banii pot fi rambursati si 
reutilizati de oricate ori e nevoie, chiar si pe parcursul aceleiasi zile.



UITE SI UN EXEMPLU:

Beneficiezi de un card de credit pe firma ta. Sa zicem ca ai o limita aprobata de 30.000 
lei. In luna in curs ai efectuat plati cu cardul in valoare de 10.000 lei. Daca pana luna 
viitoare in data de 25 vei avea in contul de card incasari cumulate de 10.000 lei nu vei 
plati nicio dobanda si niciun comision pentru sumele utilizate. Simplu si necostisitor.

CE AVANTAJE AI DACA FOLOSESTI UN CARD
DE CREDIT?

ai la dispozitie o limita de credit flexibila, putand fi majorata trimestrial, in functie de 
evolutia cifrei de afaceri 
ai inclusa asigurarea pentru calatorii in strainatate
poti recupera TVA-ul extern, daca efectuezi plati cu cardul de credit Visa Business in 
strainatate
ai reduceri la comerciantii parteneri STAR si poti avea pana la 12 rate fara dobanda sau 
puncte STAR la fiecare cumparatura, in cele peste 12.000 magazine partenere. In plus, castigi 
de fiecare data cand folosesti cardurile la comercianti: cumparaturile pe firma cu cardurile 
de credit iti aduc puncte STAR in functie de valoarea cumparaturilor, puncte care se 
transforma in bani pe care ii poti folosi ulterior pentru noi cumparaturi necesare firmei tale. 
1 punct = 1 leu.
poti verifica oricand sumele disponibile: din aplicatia BT Pay sau pe Facebook Messenger 
intrebandu-l pe chatbotul nostru Raul de la BT, la ATM-urile BT sau prin Internet Banking 
& Mobile Banking BT24
poti avea mai multe carduri business pe numele asociatilor, administratorilor sau angajatilor

Insa, avantajul major al cardului de credit, este „perioada de gratie” oferita. Asta inseamna ca tot 
ce se cheltuie in luna in curs, daca se acopera integral pana in data de 25 a lunii urmatoare nu 
presupune plata unei dobanzi sau a vreunui comision pentru sumele utilizate. 

Deci folosit chibzuit, poate fi un produs de credit fara costuri lunare.



GRESELI FRECVENTE IN UTILIZAREA CARDULUI
DE CREDIT?

Desi nu o interzicem, ridicarea de numerar de pe cardul de credit o consideram 
o greseala in utilizarea acestui produs. Implica costuri aditionale si nu incurajam 
utilizarea cash-ului in activitatea zilnica a companiei tale. Insistam pentru efectuarea 
platilor prin POS-urile de la comercianti sau prin plati online.

O alta greseala e imobilizarea fondurilor de pe cardul de credit in avansuri sau plati 
complementare pentru achizitia de mijloace fixe de orice gen. Asta pentru ca este un 
produs destinat activitatii curente a companiei. 

Cum functioneaza cardul de credit?

Raspuns: Cardul de credit se acorda (este setat) pe un cont atasat contului curent, 
rambursarea se face prin transfer din contul curent sau prin depuneri de numerar 
direct in contul atasat cardului, iar orice suma folosita poate fi rambursata si ulterior 
utilizata din nou.
 
Cum se fac utilizarile din cardul de credit?

Raspuns: In cazul cardului de credit, nu trebuie prezentate documente justificative 
pentru platile efectuate. 
 
Cum este stabilit nivelul cardului de credit?
Raspuns: Acesta va rezulta dintr-o analiza si va fi corelat cu cifra de afaceri medie 
lunara a afacerii tale.
   
Pot accesa cardul de credit in EUR?

Raspuns: Nu, este un produs de finantare acordat exclusiv in LEI.
  
Pot beneficia de card de credit daca sunt organizat ca PFA sau II?
Raspuns: De aceasta facilitate pot beneficia si persoanele fizice autorizate sau 
intreprinderile individuale, cu conditia respectarii criteriilor de eligibilitate specifice.

!


