PACHET DE CONT CURENT

Dragă antreprenorule,
Știm că pentru tine cea mai importantă preocupare este afacerea ta. Pentru noi, Banca Transilvania, este
important să te sprijinim ca să te poți dedica pe deplin afacerii tale.
De aceea, îți propunem un pachet care îți oferă două mari beneficii: reducerea costurilor afacerii și o mai
mare ușurință și simplitate în utilizarea serviciilor bancare. Plătești o dată pe lună și ai incluse lunar
operațiuni nelimitate în rețeaua BT, plus multe alte beneficii prin extraopțiunile oferite. Alege-le pe cele
care se potrivesc cel mai bine afacerii tale.

Pachet „NELIMITAT în rețeaua BT”



Plăți intrabancare cu ordin de plată efectuate pe canal electronic



Plăți intrabancare cu instrumente de debit (cec/bilet la ordin)



Plăți în valută intrabancare efectuate pe canal electronic



Încasări intrabancare cu ordin de plată



Încasări intrabancare cu instrumente de debit (cec/bilet la ordin)



Încasări în valută



Depuneri de numerar în contul societății, efectuate de către delegați/împuterniciţi



Visa Business Silver, Card de debit - emitere și mentenanță anuală



BT24 Internet Banking și Mobile Banking - abonament lunar



BT ALERT 40 abonament lunar, 40 sms-uri incluse



Gestiune conturi curente

PREȚ PACHET: ☒ 21 lei/lună

Opțiuni speciale cu discount *
☐ BT ALERT 80: abonament lunar - 50% reducere
☐ Card Visa Business Gold: mentenanță anuală - 50 % reducere
☐ BT ULTRA: abonament lunar - 50% reducere
* disponibile la achiziționarea pachetului “Nelimitat în rețeaua BT”

Extraopțiuni pachet „NELIMITAT în rețeaua BT”
Extraopțiuni în lei: includ comisioane pentru plăți interbancare cu ordin de plată efectuate pe canal
electronic și/sau încasări interbancare cu ordin de plată și/sau plăți/încasări interbancare cu instrumente
de debit (cec / bilet la ordin).
☐ 5 operațiuni - 15 lei/lună
☐ 10 operațiuni - 20 lei/lună
☐ 25 operațiuni - 55 lei/lună
☐ 50 operațiuni - 105 lei/lună
☐ 100 operațiuni - 129 lei/lună pentru clienții cu cifră de afaceri între 2 si 9 milioane lei (IMM*)
☐ operațiuni nelimitate: - 129 lei/lună pentru clienții cu cifră de afaceri între 0 și 2 milioane lei (Micro*)
- 180 lei/lună pentru clienții cu cifră de afaceri între 2 si 9 milioane lei (IMM*)
*conform încadrării comerciale în BT.
Prețul extraopțiunilor în lei nu include comisioanele percepute de BNR și Transfond.
Extraopțiuni în valută: plăți valutare interbancare efectuate pe canal electronic
☐ 2 operațiuni - 15 eur/lună
☐ 5 operațiuni - 30 eur/lună
☐ 10 operațiuni – 35 eur/lună
☐ 20 operațiuni – 60 eur/lună
Extraopțiunile în valută sunt disponibile la achiziționarea unei extraopțiuni în lei.
Prețul extraopțiunilor în valută nu include comisioanele percepute de băncile
corespondente și comisioanele pentru plăţile efectuate în regim de urgență.
Contravaloarea extraopțiunii în valută se va reține în lei, la cursul SPOT al băncii din ziua perceperii
abonamentului.
Data: _____________
Banca Transilvania SA
reprezentată prin

_______________
reprezentată prin

_________________

_______________

Facilitățile detaliate în prezenta ofertă intră în vigoare în ziua următoare acceptarii acestora de catre client, sunt valabile pe
termen de un an de la intrarea in vigoare a pachetului si se prelungesc de drept pe perioade succesive de cate un an daca niciuna
dintre parti nu le denunta cu un preaviz cu minim 30 de zile inaintea expirarii perioadei de 1 an*. Facilitățile extraopțiunilor,
suplimentare pachetului, intră în vigoare din luna calendaristica următoare, dacă ați beneficiat de o altă facilitate care include
operațiuni gratuite. Taxa lunară aferentă pachetului de bază și a extraopțiunii alese se percepe în prima zi lucrătoare a lunii
următoare. Comisioanele aferente oricăror alte operațiuni bancare și/sau produse, care nu au fost menționate în mod expres în
acest document, vor fi reținute la nivelul standard aflat în vigoare la data efectuării operațiunii sau conform altor înțelegeri scrise
între părți.
Prin acceptarea acestui pachet cu sau fara extraoptiune/extraoptiuni inceteaza in mod automat alte facilități aferente
operațiunilor de cont curent existente precum: extraoptiunea/extraoptiunile anterioare, oferta PFA, oferta Contul Primul An
Gratuit, oferta abonamentul Bancar IMM sau oferta abonamentul bancar DpM etc.
*Prețul și componența pachetului și a extraopțiunilor pot fi modificate oricand pe parcursul perioadei contractuale, in mod
unilateral de către bancă, sub condiția informării clienților cu 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife / noii
componenţe, prin intermediul extraselor de cont, precum și prin afişare în unitățile băncii.
Declar ca am luat la cunostinta ca, in cazul modificarii încadrării comerciale conform reglementarilor Bancii Transilvania, pretul
extraoptiunilor suplimentare sau componenta extraoptiunilor suplimentare poate suferi modificari prin adaptarea prezentei
oferte la oferta disponibila noii categorii de client.

