Banca Transilvania

Visa Electron

Comision: zero lei
Moneda: lei
Utilizare: In tara si in strainatate
Contactless: Tranzactii rapide si sigure

BT Sign Up
BT Sign Up – deschizi online cont si card de debit.
Nu esti client BT inca? Aplica online pentru cont si card de debit. Doar completezi cateva date
iar de restul ne ocupam noi.

Ce trebuie sa stii

Un card de zi cu zi. Convenabil si usor de utilizat, exclusiv in lei.
Visa Electron Contactless iti usureaza convenabil plata online si offline a tot ce ai nevoie, atat in
tara, cat si in strainatate. Comisionul este 0 (zero) pentru toate cumparaturile tale platite cu
acest card.

Ce poti face cu Visa Electron Contactless:
poti achita cumparaturile tale cotidiene oriunde in lume, inclusiv pe internet
poti achita facturile de telefonie si utilitati direct la bancomatele BT. Scapi astfel de alte
drumuri
poti sa il folosesti luna de luna, pentru primirea salariului
te ajuta sa ai acces la contul curent
cu ajutorul lui poti primi un credit; suma imprumutata poate fi de pana la 6 ori valoarea
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veniturilor tale lunare eligibile, fara insa a depasi suma de 25.000 lei;
platesti foarte repede cumparaturile de pana la 100 de lei. Tocmai deoarece
„contactless” inseamna ca nu mai este nevoie de PIN atunci cand platesti ceva. Trebuie
doar sa apropii cardul de aparatul contactless si ai terminat! Afla mai multe despre
cardurile contactless.

Cat te costa?
Ai 0 (zero) lei comision de emitere si 0 (zero) lei comision de administrare anuala. In plus, mai ai
urmatoarele avantaje:
comision 0 (zero) la plata cumparaturilor cu cardul
comision 0 (zero) cand platesti facturile la bancomatele BT
comision 0 (zero) cand retragi bani de la bancomatele BT
comision 0 (zero) pentru personalizarea PIN-ului la bancomatele BT

Pentru mai multe detalii, consulta lista de comisioane.

Card personalizat
Ai un selfie reusit, o poza cu prietenii, cu animalul preferat sau cu hobby-ul tau?
Una dintre aceste ipostaze poate fi poza de pe cardul tau. Sau poti alege una dintre imaginile
din galeria BT. Acum poti sa decizi cum sa arate cardul tau! Cardul BT devine cardul cu amintiri.

Afla mai multe despre cardurile personalizate.

Afla detalii
Telefonic – Daca telefonul iti este mai la indemana decat calculatorul sau laptopul, te rugam sa
ne suni la unul dintre cele doua numere de mai jos. Colegii nostri din Call Center asteapta sa te
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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