Banca Transilvania

STAR Forte pentru Medici

Suma maxima: 22.000 lei
Moneda: lei
Perioada de creditare: 5 ani
Perioada de gratie: pana la 56 zile

Sa facem cunostinta

STAR Forte pentru Medici este un card special gandit pentru, ai ghicit, medici! Cineva trebuie
sa se gandeasca si la voi, nu? Astfel, am creat acest smart card, cu tehnologie cip incorporata,
ceea ce ofera siguranta in utilizarea lui. Asadar, daca esti medic si iti faci un card STAR Forte, il
vei putea folosi linistit pentru tranzactii online si in magazine la POS-uri si bancomate din
Romania si din strainatate. Concret:
poti impumuta de cel mult 5 ori venitul tau lunar, pana la 5,000 EUR echivalent lei
rambursezi intre datele de 1 si 25 a lunii cel putin 10% din valoarea sumei luate ca si
credit
perioada pe care iti acordam creditul este de 5 ani si poate fi prelungita automat
dobanda este de 24%/ an

Avantajele tale Forte
Aduni bani in puncte STAR in peste 9 000 magazine partenere*
Ai pana la 12 RATE fara dobanda si fara comisioane la comerciantii parteneri
prin programul STAR
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
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* Pentru a beneficia de aceste avantaje, cere sa ti se faca plata la un terminal (POS) de la
Banca Transilvania

Pe langa toate acestea, STAR Forte pentru Medici mai vine cu un avantaj. Iti ofera o asigurare
de calatorie in strainatate GRATUIT. (in cazul aparitiei unui risc asigurat va rugam sunati la
Groupama Asigurari: +40 374 110 115)
Prin urmare, utilizeaza cardul la cumparaturi, iar tu esti in siguranta, asigurat, in perioada
concediilor sau daca trebuie sa calatoresti pentru a participa la diferite cursuri. Citeste
despre conditiile de asigurare.
Mai mult, cardul tau este personalizat: va fi trecuta titulatura de DR si numele tau!

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 venituri cu caracter permanent
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

Cat te costa?
Cat te costa sa ai cardul Star Forte?
Comision de emitere: 20 lei
Extrasul de cont este GRATUIT (il vei primi lunar, in format electronic, prin email sau
prin Internet Banking BT24)
30 de lei anual - taxa de administrare a contului tau (2,5 lei/luna)

Cat te costa sa folosesti cardul Star Forte?
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0 lei daca rambursezi suma utilizata pana in 25 ale lunii
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-urilor de la alte 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

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
dupa acordare si ulterior platesti lunar dobanda pentru intreg creditul angajat. Costul total al
imprumutului este de 12 045 lei pentru ca am adunat dobanda totala cu costurile de utilizare a
cardului de credit, ca instrument de plata.

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
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