DESCOPERĂ PACHETUL BANCAR DEDICAT. SPUNE-NE CE MESERIE
AI ȘI ÎŢI SPUNEM CE BENEFICII AVEM PENTRU TINE!
CONT ȘI OPERAŢIUNI







Deschidere și administrare lunară cont curent în RON
Încasări intra și interbancare în RON
Plăţi intrabancare în RON prin MyBRD Net/Mobile
Retragere numerar în RON la ATM BRD
Retragere numerar în RON la ATM-urile altor bănci din ţară
Interogare sold la bancomatele BRD

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
2/lună GRATUITE
GRATUIT

CARD - POŢI OPTA PENTRU:



Cardurile de debit MASTERCARD/VISA Standard în RON
Card MASTERCARD A LA CARTE în RON
(cu design personalizat)
 MASTERCARD GOLD în RON

Emitere și administrare: GRATUITE
Administrare anuală:
STANDARD -60%, 20 RON/an
Administrare anuală:
STANDARD -60%, 80 RON/an
Reduceri la comercianţi de prestigiu din
România, prin programul Mastercard
Premium & Business

SERVICII MYBRD




MyBRD Net
MyBRD Mobile
MyBRD SMS*
*Cost suplimentar SMS – 0,9 RON/sms

Abonament GRATUIT
Abonament GRATUIT
Abonament GRATUIT

www.brd.ro/code

ATUCONT


Deschidere și administrare lunară cont curent

GRATUIT

CARD DE CREDIT CU RATE LA CUMPĂRĂTURI*


Administrare anuală card de credit: Standard¹/Gold²

Primul an GRATUIT

Aceasta este o ofertă locală ce se adresează EXCLUSIV clienţilor persoane fizice care își încasează salariul/venitul la BRD și
totodată sunt salariaţi ai unei companii din industria IT (CAEN 5821, 5829, 6201, 6209, 6311, 6312).
*Rate fără dobândă pentru plăţi de minim 200 de lei;
Mecanismul de funcţionare a programelor de rate și detalii privind perioada de graţie sunt disponibile pe www.cardcreditbrd.ro

¹ Exemplu reprezentativ pentru o linie de credit atașată cardului de credit Standard, în valoare de 5000 lei, pe 4 ani: dobândă fixă
26%, DAE: 30,84%, comision administrare card: 50 lei/an, valoarea totală plătibilă: 10 403,56 lei, suma minimă de plată lunară
este de 3,5% din soldul utilizat, minim 20 lei.
² Exemplu reprezentativ pentru o linie de credit atașată cardului de credit Gold, în valoare de 20000 lei, pe 4 ani: dobândă fixă
26%, DAE: 30,47%, commision administrare card: 150 lei/an, valoare totală plătibilă: 41414,17 lei, suma minimă de plată lunară
este de 3,5% din soldul utilizat, minim 20 lei.
Înainte de a lua decizia de a vă împrumuta, vă rugăm să analizaţi cu atenţie caracteristicile și implicaţiile creditului
și să vă asiguraţi că îl puteţi rambursa integral la termen.

Suntem mereu la dispoziția ta:
MyBRD Contact
În agenţiile BRD

0800.803.803, număr TelVerde gratuit în rețeaua Telekom
021.302.61.61, număr apelabil din orice rețea de telefonie
*BANCA (*22622), număr apelabil din orice rețea de telefonie

Internet
www.brd.ro

www.brd.ro/code

