Banca Transilvania

BT - OmniPass

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 cool, asa ca tine. Reduceri, partener in calatorie si la shopping. In plus, este
contactless.
Cardul BT – OmniPass este un card de debit, in lei. Cu ajutorul lui e mai usor sa faci shopping
sau, de exemplu, sa calatoresti.

Hai sa luam pe rand avantajele pe care ti le aduce acest card:
Contactless - nu mai trebuie sa introduci PIN-ul atunci cand faci cumparaturi in tara sau
in strainatate, de pana la 100 de lei sau echivalent in moneda tarii respective. Principalul
este ca in locatia in care platesti sa fie afisat unul dintre semnele de mai jos, ca indiciu
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ca poti plati contactless.

promotii, promotii, promotii. Uite aici detalii: www.omnipass.ro
il poti folosi pentru cumparaturi online pentru ca stim cat este de comod sa cumperi de
pe net
cand calatoresti in strainatate, ai asigurare de calatorie. Te rugam sa citesti si aceste
detalii

Cat te costa?
Nu te costa nimic!
0 comision de emitere a cardului
0 comision atunci cand faci shopping cu cardul
0 comision cand retragi bani de la bancomatele BT
0 comision pentru personalizarea PIN-ului, la bancomatele bancii noastre

Pentru mai multe detalii, consulta lista de comisioane.

OmniPass Contactless
Pentru ca stim ca o plata rapida este si o plata usoara, acest card este si in varianta
Contactless, cu care poti achita foarte repede cumparaturile pana in 100 de lei. Nu trebuie sa
introduci PIN-ul, doar sa apropii cardul de aparatul contactless, iar plata este facuta! Daca in
magazine apare afisat semnul de mai jos, inseamna ca poti plati contactless.

Cardul il poti folosi si standard, la bancomate, online si pentru plati la POS.
Afla mai multe despre cardurile contactless.

Aplica online pentru BT - OmniPass
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Afla detalii
Online - Aplica, lasa-ti datele personale, iar noi te contactam in cel mai scurt timp.

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. Asteptam telefonul tau si te ajutam!
0264 594 337 – pentru retele mobile sau din strainatate
0800 80 CARD (2273) – din orice retea nationala, fixa sau mobila
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