
.

Știm că perioada facultății este una plină de provocări, emoții, dar și de împliniri frumoase. Acum facem pași spre nou, spre 
maturitate și tot acum începem să înțelegem importanța finanțelor în viețile noastre. 

La BCR, considerăm că inteligența financiară se dezvoltă în timp, atunci când ai la îndemână toate instrumentele necesare. Din 
acest motiv, dar și pentru că ne dorim să vă fim de ajutor, am creat pentru voi contul George, pe care îl puteți accesa 100% online. 
În acest mod, vă puteți familiariza cu ideea de a deține un cont pe care să îl gestionați independent și responsabil. 

Mai mult, în perioada 15 septembrie - 15 decembrie 2021, George vă aduce premii pe placul vostru. 
Fă-ți cont George și card contactless atașat și poți câștiga prin tragere la sorți una dintre cele 5 camere Osmo Pocket. În plus, 
dacă îți încasezi bursa la noi, te califici automat pentru una dintre cele 20 de tablete Samsung Galaxy A7.

Tot ce trebuie să faci este:

Îți faci cont George

Te loghezi în George

Plătești cu cardul tău George atunci când ieși în oraș cu prietenii 
sau când îți cumperi o gustare în pauza dintre ore. 

George vine și cu alte beneficii:

ZERO comision la:
- administrarea* contului George
- plățile cu cardul la comercianți sau pe internet
- retragerile de numerar de la orice bancomat din lume.

* dacă ai încasări lunare de minim 600 lei în cont

În plus, 100%online, direct din George ai acces la:

Bani înapoi în cont prin George Moneyback

Serviciul Adaugă Bani Instant, prin care transferi gratuit bani în contul BCR, de pe orice card emis de altă    
bancă din România

AsigurareaMultiProtect, prin care îți protejezi bunurile personale precum cardul, telefonul sau laptopul

Detalii pe www.bcr.ro, la InfoBCR: număr cu tarif normal apelabil la: *2227, din rețelele naționale fixe/mobile Telekom, Orange, Vodafone, 
RDS-RCS; +4021.407.42.00, din orice rețea din România sau din străinătate și în unitățile BCR.

Suntem aici pentru mai multe detalii.

Primești un card cu ZERO comisioane 
și super beneficii

by George

Inovaţie
George. 
Primul banking inteligent.
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