Cardul de debit
La ce să fiţi atenţi când alegeţi un card?

• Este recomandat să aveţi comisioane de emitere şi

administrare a cardului reduse şi să nu mai plătiţi şi

comision de administrare pentru contul curent ataşat.

Verificaţi să nu existe nici comision pentru alimentarea
contului de card prin depuneri la ghişeu.

• Căutaţi băncile cu reţele cât mai extinse de bancomate.
Dacă retrageţi banii de la bancomatul băncii emitente
a cardului pot exista comisione din suma

retrasă (sunt şi bănci care nu percep deloc
comision) dar dacă utilizaţi alt bancomat
puteţi plăti comisioane mult mai mari.

Este important deci să aveţi cât mai multe

bancomate în oraş de unde să puteţi face retrageri
având comisioane reduse.

• Nu solicitaţi un număr cât mai mare de salarii incluse în
descoperitul de cont dacă nu aveţi nevoie în prezent de
aceşti bani. Evitaţi descoperitul de cont dacă dobânzile
percepute sunt mari.

Pentru a beneficia de overdraft este necesar însă ca

angajatorul să semneze un contract cu banca. Nu vă

bucuraţi foarte tare de existenţa overdraftului înainte

de a vedea cât de mari sunt costurile finanţării incluse
pe card şi dobânzile penalizatoare în cazul în care nu
rambursaţi la timp sumele utilizate.

Trebuie ştiut că banii din overdraft încep să fie utilizaţi

doar după ce posesorul cardului îşi epuizează propriile
rezerve de pe card (sumele salvate lunar din salariu

care au rămas pe card nefiind cheltuite). Nu trebuie să

rambursaţi lunar sumele trase din descoperitul de cont.
Riscul în cazul sumelor trase din descoperitul de cont

este că dobânda să intre în credit. De exemplu, în cazul
în care la sfârşitul lunii cardul nu a fost alimentat cu

bani, banca va majora suma trasă din descoperitul de

cont cu suma reprezentând dobânda aferentă, datoria

crescând astfel (veţi plăti deci în curând dobânzi pentru
dobânzile neplătite). Datoria nu poate urca la nesfârşit
în felul acesta, ci doar până se atinge plafonul convenit
cu banca.
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