
oriunde și oricând

Hai să vorbim
despre Nelimitat
La BT, ai un pachet care îți oferă două mari beneficii: reducerea costurilor și o mai mare 
ușurință în utilizarea serviciilor bancare. I-am spus Nelimitat și vine cu 4 variante din 
care poți alege ce se potrivește cel mai bine cu afacerea ta:

    Nelimitat în rețeaua BT;
    Nelimitat & 10;
    Nelimitat & 25;
    Nelimitat All Inclusive.
Plătești o dată pe lună, dar îl folosești zi de zi. Ai incluse operațiuni nelimitate în rețeaua 
BT, precum și operațiuni interbancare în lei și valută.

Ce avantaje ai, mai exact în 
pachetul de bază?
 

    5 retrageri gratuite de la orice ATM BT, cu cardul Visa Business Silver; 

    Abonament lunar inclus pentru BT24 Internet & Mobile Banking;

    Carduri de debit Visa Business Silver câte vrei – emiterea și mentenanța anuală e 
gratuită; 

    Operațiuni nelimitate în rețeaua BT cu partenerii tăi, online sau cu cec și bilet la ordin;

    Depuneri de numerar în contul societății de către delegați sau împuterniciți;

    Abonament lunar pentru BT ALERT 40, cu 40 sms-uri lunare incluse; 

    Gestiune conturi curente.



Cum știi ce pachet e
potrivit pentru tine?
Ai 4 variante cu operațiuni interbancare mai multe sau mai puține, de la 29 la 129 de 
lei. Ca să-ți faci o idee despre ce e vorba, pe lângă beneficiile din pachetul de bază, 
uite ce conține în plus fiecare:

Mai mult de atât

Pentru orice pachet Nelimitat nou, îți iei până în 30 iunie BT POS App, aplicația ce îți 
permite să accepți plăți cu cardul contactless direct pe telefonul tău Android, la un 
cost mai bun:

    Comision de administrare: 15 lei 5 lei
    Comision de încasare - 0.9% 0.7% pentru cardurile persoanelor fizice (cu excepția 
cardurilor de masă)
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