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Lista de taxe si comisioane aferente cardului de credit STAR FORTE
Divizia pentru Medici
TIP COMISION
Deschiderea contului de card
Emitere card STAR FORTE Divizia pentru Medici cu cip
Administrare anuala a contului de card
administrare anuala/card detinator
administrare anuala / card utilizator desemnat
Alimentarea contului de card
Comision utilizare ATM-uri BT pentru numerar
Comision utilizare POS-uri de la ghiseele BT pentru numerar
Cumparaturi de bunuri de la comercianti (in Romania sau
strainatate)
Comision utilizare ATM-uri si POS-uri de la ghiseele altor banci
din tara pentru numerar

VALOARE
0 LEI
20 LEI / card

Comision utilizare ATM-uri si POS-uri de la ghiseele altor banci
din strainatate pentru numerar

1% + 3,5 LEI

30 LEI/card
20 LEI/card
0 LEI
1%, minimum 2,5 LEI
1%, minimum 2,5 LEI
0
1% + 3,5 LEI

Furnizare cash in regim de urgenta (numai la pierdere sau furt) in 1% + 2,5 LEI
Romania
Informatii sold cont de la ATM-urile /POS-urile BT
0,3 LEI /interogare
Comision interogare sold de la ATM-urile/POS-urile altor banci 2 LEI/ interogare
din tara
Comision interogare sold de la ATM-urile/POS-urile altor banci 4 LEI/ interogare
din strainatate
Remitere extras de cont:
prin posta

2,9 LEI/ extras

prin E-mail sau BT24

0 LEI/extras

Remitere extras de cont la cerere
Inchidere card/Lichidare cont de card la cererea detinatorului de
card
Reemitere card si PIN din vina clientului (furat, pierdut, distrus)
Reemitere PIN din vina clientului (uitat, pierdut, distrus)
Reemitere card la scadenta (reinnoire card) sau card
demagnetizat
Plafon maxim de tranzactii / zi
de la ATM / POS banca
limita tranzactii POS
limita tranzactii Internet*
limita agregata (POS + Internet)
limita agregata totala (ATM, POS, Internet)
Numar maxim de incercari PIN
Taxa penalizatoare pentru intrarea pe sold debitor a contului de
card:
Dobanda Anuala Fixa
Dobanda Anuala Efectiva
Dobanda penalizatoare pentru credit declarat scadent anticipat
(restant)

1 leu /extras
2,5 LEI
20 LEI
4,9 LEI
0 LEI
9.000 LEI, 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
3
15% / an
24%/an
26,77%, calculata la un credit in
valoare de 10.000 lei
26%/an

*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.
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