Banca Transilvania

Star Gold

Suma maxima: 50.000 lei
Moneda: lei
Perioada de creditare: 5 ani
Perioada de gratie: pana la 56 zile

Sa facem cunostinta

Pentru ca sunteti special, am creat un card special pentru dumneavoastra. Cardul de credit
STAR Gold, cu servicii atractive incluse.

Este un card VISA, care poate fi folosit pentru cumparaturi si alte tranzactii la comerciantii si
bancomatele din tara si din strainatate, indiferent unde va petreceti timpul liber sau calatoriti.

Avantajele Star Gold
Un card cu multe, foarte multe de oferit, intr-adevar. Iata:
In calitate de detinator al acestui produs, beneficiati de o linie de credit generoasa a
carei valoare poate ajunge pana la 50.000 Lei, dar nu mai mult de 5 venituri lunare
eligibile, in functie de scoring, cu conditia incadrarii in gradul de indatorare;
Rambursati intre zilele de 1 si 25 a lunii cel putin 10% din valoarea imprumutului;
Perioada pe care va acordam creditul este de 5 ani si poate fi prelungita automat;
Dobanda este de 24%/ an;
Puteti oferi celor dragi acces la contul dumneavoastra de card, prin emiterea de carduri
suplimentare.

1/4

Banca Transilvania

In plus, va mai oferim urmatoarele:
Va oferim asigurare pe timpul calatoriilor in strainatate (in cazul aparitiei unui risc
asigurat va rugam sunati la Groupama Asigurari: +40 374 110 115);
Aveti acces in saloanele Business Lounge ale Aeroportului International Henri Coanda
Bucuresti si Aeroportului International Cluj-Napoca;
Beneficii speciale si reduceri in tara si strainatate prin programul Visa Premium;
Va inlocuim cardul sau va eliberam numerar in regim de urgenta

Vreau card

Bonus
Cu STAR Gold castigati de fiecare data cand mergeti la shopping in tara sau in strainatate. In
functie de valoarea cumparaturilor dumneavoastra, plata cu cardul va aduce puncte STAR,
puncte care se transforma in bani pe care ii puteti folosi ulterior exact cum va doriti. Mai multe
cumparaturi, mai multe puncte STAR si iar de la capat!

Se transforma in puncte STAR*:
Pana la 15% din valoarea cumparaturilor, in cazul tranzactiilor cu comerciantii
parteneri ai programului STAR (www.starbt.ro);
0,3% din valoarea cumparaturilor efectuate in tara, atat la comerciantii inscrisi in STAR,
cat si la comerciantii care nu fac parte inca din program;
0,1% din valoarea cumparaturilor dumneavoastra efectuate in strainatate.

Fiecare punct STAR are valoarea de 1 leu, iar suma pe care o strangeti in acest fel o puteti
cheltui pe ce vreti in magazinele partenere participante in acest program.

Cu Star Gold puteti beneficia, de asemenea, de cumparaturi in rate: pana la 12 RATE fara
dobanda si fara comisioane la comerciantii parteneri prin programul Star.
*Pentru a beneficia de aceste avantaje, cereti sa faceti plata la un terminal (POS) de la Banca
Transilvania
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Cat va costa?
Cand ridicati cardul STAR Gold de la noi trebuie sa platiti 100 de lei, cat este taxa de emitere a
cardului. Iar apoi, 200 de lei anual, taxa de administrare a contului dumneavoastra. Sunt si
cateva costuri aferente tranzactiilor cu acest card, pe care vi le prezentam in ceea ce urmeaza:
1%, minim 2,5 lei – atunci cand folositi bancomatele si POS-urile BT pentru
numerar
1% + 2,5 lei - comision atunci cand retrageti bani de la bancomatele si POS-urile altor
banci din tara
2%, minim 10 lei - comision atunci cand retrageti bani de la bancomatele si POS-urile
altor banci din strainatate
2 lei - comision de interogare a soldului la bancomatele/POS-urile altor banci din tara
4 lei - comision de interogare a soldului la bancomatele/POS-urile altor banci din
strainatate
Daca vreti sa stiti mai multe, consultati lista de comisioane.

Iata si un exemplu:
Dobanda anuala efectiva (DAE) calculata pentru un credit in valoare de 30.000 lei, la dobanda
mai sus mentionata si pe o perioada de 5 ani este de 27,29%/an. DAE a fost calculata in
ipoteza in care vei retrage integral linia de credit de 30.000 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 creditului este in valoare de 36.799
lei. Am ajuns la acest rezultat pentru ca am adunat dobanda anuala cu costurile de folosire a
cardului ca instrument de plata.
Vreau card

Conditii de acordare
Puteti obtine cardul Star Gold foarte usor, indeplinind urmatoarele cerinte:
Venit minim de 4.000 lei;
Sa nu aveti restante la credite;
Cetatenia romana;
Varsta intre 18-60 ani, respectiv pana la 65 ani in cazul in care venitul este din pensie

Online - Aplicati, lasati-va datele personale, iar noi va vom contacta in cel mai scurt timp.
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Telefonic – Sunati la unul dintre cele doua numere de mai jos. Colegii nostri din Call Center
abia asteapta sa va ajute.
0264 594 337 – pentru retele mobile sau din strainatate
0800 80 CARD (2273) – din orice retea nationala, fixa sau mobila
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