Banca Transilvania

Cardul CiaoBT

COMISION ADMINISTRARE: 0 euro
COMISION EMITERE: 0 euro
MONEDA: euro
CONTACTLESS: Tranzactii rapide si sigure

Ce trebuie sa stii

Cardul CiaoBT este cu utilizare internationala. Acesta vine la pachet cu multe avantaje:
poti sa faci shopping si sa iti achiti cumparaturile oriunde in lume
poti efectua plati online
poti numi mai multe persoane care sa aiba acces la contul tau si fiecare va primi cardul
sau Visa
iti poti stabili limitele pentru tranzactiile online

Cat te costa?
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Aproape nimic pentru ca ai 0 comision la emitere si administrare.
Mai ai urmatoarele avantaje:
comision 0 cand platesti cu cardul
comision de 1%, min 2 euro, daca scoti bani de la orice banci din Italia si strainatate
(GRATUIT - doua retrageri de numerar pe luna)
Pentru mai multe detalii, consulta lista de comisioane.

Cardul CiaoBT Contactless
Acest card este contactless. Te ajuta sa faci cumparaturi rapide pentru ca nu mai este nevoie
sa introduci PIN-ul daca valoarea acestora este de pana la 20 de euro. Trebuie doar sa apropii
cardul de aparatul contactless, iar plata este gata!
Afla mai multe despre cardurile contactless.

Cum il obtii?
Online - Aplica, lasa-ti datele personale, iar noi te contactam in cel mai scurt timp.
Telefonic – Daca telefonul iti este mai la indemana decat calculatorul sau laptopul, te rugam sa
ne suni la unul dintre cele doua numere de mai jos. Colegii nostri din Call Center asteapta sa te
ajute.
+4 0264 594 337 – pentru retele mobile sau din strainatate

Servicii suplimentare
SMS Alert
SMS Alert este o aplicatie prin care esti intotdeauna la curent cu tranzactiile asociate cardului
tau, primind de fiecare data un mesaj scris pe telefonul tau mobil.
Vei primi informatii atat despre plati, cat si despre sumele care iti intra in contul atasat cardului
tau. SMS Alert poate fi folosit doar pe numere de telefon din Romania.
Daca vrei sa ai si tu SMS Alert, click AICI
BT24 Internet Banking
Alege cardul de debit Visa si beneficiezi gratuit de aplicatia de Internet Banking BT24.
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BT24 Internet Banking iti permite sa efectuezi toate operatiunile bancare de care ai nevoie,
confortabil si rapid, de acasa sau de oriunde ai acces la internet.
Afla mai multe
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