PACHETUL
START-UP

CURAJOS

Cont curent
Card
Internet Banking
Operațiuni

Tot ce ai nevoie pentru dezvoltarea
afacerii tale, simplu și rapid, ca să
le ai pe toate la un click distanță.

Special pentru

START-UP

*
ANTREPRENOR

Tu pui România pe harta mondială a inovației. Și așa cum orice device are nevoie de un sistem de
operare fiabil, PACHETUL START-UP CURAJOS îți oferă baza afacerii tale, ca tu să economisești
timpul valoros de care ai nevoie pentru dezvoltare.

Pachetul Start-Up Curajos conține:
Cont Curent
Card de debit
Internet Banking - BRD@ffice sau MyBRD Net
Token
Operaţiuni în Lei incluse în abonamentul lunar:
Orice încasare în contul curent (încasare intrabancară și interbancară)
Orice depunere de numerar realizată de către reprezentant în contul suport
Orice plată intrabancară (BRD-BRD) realizată prin serviciul Internet Banking
Un număr de plăţi interbancare (BRD – alte bănci comerciale/trezorerie) realizate
prin serviciul Internet Banking*
2 retrageri în numerar la ATM BRD
Abonament lunar: 10 Lei*
Opţional beneficiezi de:
MyBRD SMS - abonament lunar gratuit
MyBRD Mobile - abonament lunar gratuit

POS - comision de locaţiune gratuit**
Asigurarea Confort Business
- primă preferenţială

* Solicită Managerului de Clientelă structura de plăți interbancare specifice activității tale.
Comisioanele Transfond/BNR pentru plățile din pachet sunt incluse în abonament. Nu sunt incluse plăţile urgente, plățile în Lei în străinătate.
Comision de reziliere înainte de 12 luni: 100 Lei.
Preţul este valabil pentru entităţi înfiinţate de mai puţin de 12 luni. Oferta expiră la data de 31.12.2018. Începând cu 01.01.2019, pachetul va trece automat
pe costul standard aferent pachetelor de bază dedicate entităţilor; Pachetele Antreprenor Curajos (PFA/PL), Mici Întrepinzători și Antreprenor Solitar Standard.
** Pentru rulaje mai mari de 3000 Lei/lună.

Suntem mereu la dispoziția ta:
În agenţiile BRD

MyBRD Contact
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

* Ofertă dedicată clienţilor cu cifra de afaceri de până la 1.000.000 Euro.

Internet
www.brd.ro

