Banca Transilvania

Cardul de cumparaturi Star Forte

Suma maxima: 25.000 lei
Moneda: lei
Perioada de creditare: 5 ani
Perioada de gratie: pana la 56 de zile

Sa facem cunostinta

Salut, sunt eu, cardul tau de cumparaturi STAR Forte!
Ma numesc STAR Forte si am fost creat pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta atunci
cand vine vorba de banii tai. Practic, sunt ca un portofel, dar mult mai elegant! Te ajut oricand ai
nevoie de bani, oriunde in tara sau in strainatate, pentru a achita cumparaturile la comerciantii
traditionali sau online, dar si pentru a retrage numerar de la bancomat. Am incorporate
tehnologii de ultima generatie, care iti asigura tie rapiditatea si securitatea tranzactiilor.

Punctele mele forte sunt punctele STAR.
Nu degeaba mi se spune STAR Forte!
Ma folosesti si castigi de fiecare data cand faci cumparaturi in tara sau in strainatate. Plata cu
cardul STAR Forte iti aduce puncte STAR in functie de valoarea cumparaturilor tale, iar
punctele se transforma in bani, pe care ii poti folosi ulterior. E usor sa tii socoteala: 1 punct Star
= 1 leu. E chiar amuzant sa strangi bani, in timp ce cheltuiesti, nu-i asa? Asa ca nu uita: mai
multe cumparaturi, mai multe puncte STAR si, din nou, mai multe cumparaturi!
Banii se transforma in puncte STAR, iar punctele STAR in bani, astfel:
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pana la 15% din valoarea cumparaturilor, in cazul tranzactiilor cu comerciantii parteneri
ai programului STAR (www.starbt.ro), beneficiu oferit de comercianti;
0,3% din valoarea cumparaturilor efectuate in tara, atat la comerciantii inscrisi in
programul STAR, cat si la comerciantii neafiliati, beneficiu oferit de banca;
0,1% din valoarea cumparaturilor tale efectuate in strainatate.
Regulamentul programului de loialitate STAR

Avantajele tale Forte
Aduni bani in puncte Star in peste 12.000 magazine partenere*
Ai pana la 18 RATE fara dobanda si fara comisioane la comerciantii parteneri
prin programul STAR (vezi regulament)
Primesti bonus 10 lei in puncte Star pentru prima plata cu cardul Star Forte la
comercianti
Ai deplina siguranta la plata cu cardul pe internet
Rapiditate si confort la cumparaturi, datorita tehnologiei contactless incorporata
* Pentru a beneficia de aceste avantaje cere sa ti se faca plata la un terminal (POS) de la
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Vreau card

Ce mai trebuie sa stii?
Ca sa ne cunoastem si mai bine, am sa-ti spun cateva lucruri mai personale despre mine. Asta
te va ajuta sa-ti administrezi mai eficient cheltuielile lunare.
In calitate de detinator al acestui produs, beneficiati de o linie de credit acordata de
maxim 5 venituri eligibile si nu mai mult de 25.000 Lei, in functie de scoring, cu conditia
incadrarii in gradul de indatorare
Perioada creditarii este de 5 ani si poate fi prelungita automat
Dobanda este fixa, de 24% pe an
Nu ai nevoie de documente justificative pentru veniturile obtinute din salarii sau pensii
Este necesar sa ai vechimea de cel putin 3 luni la locul actual de munca
Rambursezi suma utilizata intre zilele de 1 si 25 ale lunii, cel putin 10% din valoarea
imprumutului, nu conteaza daca ai retras banii de la bancomat sau ai facut cumparaturi
Trebuie sa ai varsta cuprinsa intre 18-60 ani, respectiv pana la 65 ani in cazul in care
venitul este din pensie

Cat te costa?
Cat te costa sa ai cardul STAR Forte?
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Comisionul de emitere este 20 lei/ card
Extrasul de cont este GRATUIT (il vei primi lunar, in format electronic, prin email sau
prin Internet Banking BT24)
Taxa de administrare a contului - 25 de lei anual (aproximativ 2 lei/ luna)

Cat te costa sa folosesti cardul STAR Forte?
0 lei daca rambursezi suma utilizata pana in 25 ale lunii urmatoare
0 lei comision de alimentare prin Internet banking BT24 sau incasare din alte banci
0 lei in cazul cumparaturilor la comercianti din tara sau strainatate
1% (minim 2,5 lei) in cazul retragerilor de numerar de la bancomate si POS-uri BT
1% + 3,5 lei comision pentru utilizarea bancomatelor si POS-uri altor banci din tara si din
strainatate
2 lei comision pentru interogarea soldului la bancomate / POS-uri ale altor banci din
Romania
4 lei comision pentru interogarea soldului la bancomate / POS-uri ale altor banci din
strainatate

Daca vrei sa stii mai multe, consulta lista de comisioane. Te sfatuiesc sa fii informat si astfel, vei
vedea cat de eficient poti sa-ti administrezi banii!

Cum il obtii?
Mai usor decat ai putea crede! Fie ne suni tu, la numerele de mai jos, fie te contactam noi, dupa
ce ne lasi datele tale online.

Online - Aplica, lasa-ti datele personale si vei fi contactat azi.
Telefonic - Suntem nerabdatori sa te ajutam. Suna-ne!
0264 594 337 – pentru retele mobile sau din strainatate
0800 80 CARD (2273) – din orice retea nationala, fixa sau mobila

Exemplu de calcul:
Dobanda anuala efectiva (DAE) calculata pentru un credit in valoare de 10.000 lei, la dobanda
mai sus mentionata si pe o perioada de 5 ani este de 26,77% pe an. DAE a fost calculata in
ipoteza in care retragi integral linia de credit de 10.000 lei de la bancomatul Bancii Transilvania
sau POSul aflat la ghiseul Bancii Transilvania dupa acordare si ulterior platesti lunar dobanda
pentru intreg creditul angajat. Costul total al imprumutului este de 12 045 lei pentru ca am
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adunat dobanda totala cu costurile de utilizare a cardului de credit, ca instrument de plata.
Vreau card
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