Banca Transilvania

Cardul de masa BT

COMISION: zero lei
MONEDA: lei
UTILIZARE: pe teritoriul Romaniei
CONTACTLESS: tranzactii rapide si sigure

Sa facem cunostinta

De acum, cumparaturile tale pot fi mult mai simple. Daca esti
angajat, ti-am pregatit un mod mai comod atunci cand platesti la restaurant sau cand ai pofta de
cumparaturi din "categoria" alimente, prin Cardul de masa BT.
Cumparaturile cu Cardul de masa BT va aduc 2% inapoi din valoarea
cumparaturilor. Campania este valabila pana la finalul anului 2019.
Regulamentul campaniei este disponibil aici.

Ce trebuie sa stii
Cardul de masa BT inlocuieste tichetele de masa pe suport hartie. Acesta poate fi folosit
oriunde in tara, in reteaua de magazine si restaurante partenere BT.
Cardul vine asezonat cu o serie de avantaje:

Prin inrolarea cardului in BT Pay sau Apple Pay, poti plati direct cu
telefonul.
In plus, prin BT Pay:
Rapiditate
vezi cati bani ai pe card si tranzactiile efectuate;
modifici limitele cardului si il blochezi/deblochezi;
primesti informatii cu oferte.
Oricat ar costa cumparaturile, e bine. Pentru ca nu depinzi de
valoarea unui tichet de masa, cum era pana acum.
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Flexibilitate
Il poti lua cu tine oriunde in tara pentru ca te asteapta o retea
extinsa de magazine partenere.

Acoperire extinsa
In caz de furt sau pierdere, cardul poate fi blocat rapid din BT Pay,
cu ajutorul echipei din call center BT (0040 264 594337) sau
intr-o unitate BT.
Siguranta
Poti afla oricand, in mod gratuit, cati bani mai sunt pe Cardul de
masa BT prin Livia de la BT, pe Facebook Messenger, Skype sau
telefonic la numarul 0264 594 337, BT Pay sau la bancomatele
BT. E la fel de simplu ca si cum ai verifica intr-un meniu, la
Informatii la indemana restaurant, daca este felul de mancare preferat.
Cardurile mai si.... expira. Dar cardul acesta se reinnoieste
automat si va ajunge la tine prin angajatorul tau.

Mai putine griji

Important de retinut:
Cardul de masa BT nu poate fi alimentat cu alte sume diferite de contravaloarea
tichetelor de masa incasate de la angajator
Sumele existente pe Cardul de masa BT nu pot fi retrase sau transferate
Cardul de masa BT se poate utiliza exclusiv pentru cumparaturi la comerciantii parteneri
BT
Pentru emiterea Cardului de masa BT trebuie sa te adresezi angajatorului tau, care il va
alimenta lunar cu suma aferenta contravalorii tichetelor tale de masa.

Cat te costa?
Nu te costa absolut nimic, de acest aspect se ocupa angajatorul tau:
0 lei comision la plata cu cardul de masa BT
0 lei comision de emitere
0 lei comision la reemitere
0 lei comision de administrare
0 lei comision la schimbarea codului PIN la ATM-urile BT
0 lei comision interogare sold la ATM-urile BT si prin robotul Livia de la BT
Pentru mai multe detalii cu privire la beneficiile oferite angajatorului in ceea ce priveste Cardul
de masa BT, acceseaz? pagina dedicata persoanelor juridice.

Afla detalii
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Pentru orice nedumerire ai avea, te asteptam in unitatile noastre BT sau iti stam la dispozitie
telefonic, 24 de ore din 24:
0264 594 337 – pentru retele mobile sau din strainatate
0800 80 CARD (2273) – din orice retea nationala, fixa sau mobila
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