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CASH

CARD CREDIT

Confort - deși există cazuri rare în
care firmele nu iau cash, aproape
fiecare comerciant cu amănuntul
acceptă.

Utilizarea unui card de credit poate fi o
metodă mai convenabilă de plată
decât utilizarea numerarului.

Dacă cheltui numai banii pe care îi
ai, nu vei plăti dobânzi pentru
achiziții.
Actul de numărare a banilor oferă
o mai bună apreciere a sumelor
cheltuite.
Contabilitate vizuală. Majoritatea
oamenilor sunt vizuali, asta-i ajută
să vadă exact cum stau cu banii.
Plata cash iți poate aduce reduceri
de preț pentru că comerciantul nu
va mai plati 2-5% comision la
procesatorul de card
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Numerarul este de departe cel
mai vulnerabil la furt. Dacă vă
pierdeți portofelul, există puține
șanse de recuperare.
Este mai greu să fii pregătit
pentru o urgență. Dacă iti
trebuie 500 de euro pentru un
bilet de avion de ultimă oră sau
pentru o reparație auto, este
posibil să nu ai bani cash la
îndemână pentru asta.
Dificil de monitorizat pe ce i-ai
cheltuit dacă nu păstrezi
bonurile și facturile.

Utilizatorii cardurilor de credit sunt
chiar protejați atunci când o plată este
autorizată, dar bunurile sau serviciile
achiziționate nu sunt livrate. (se poate
depune o plangere împotriva
comerciantului)

CARD DEBIT
Usor de utilizat pentru plați la
comercianți și online.
Poți seta limite de cheltuială și
retragere.

REVOLUT
Curs de schimb extrem de avantajos
pentru achizitii online sau plați în
străinătate
Acces facil la cryptovalute.

Se autentifică tranzacțiile prin cod PIN
pentru a elimina fraudele.

Transfer de bani din aplicație fără
comisioane.

Poti beneficia de un descoperit de
card - overdraft de 3-6 salarii.

Asigurari de calatorie, de sănătate sau
pentru telefon pot fi cumpărate sau le
primești automat pentru varianta
Premium de abonament.

Tranzacțiile online și prin telefon sunt
Poti urmări tot ce ai făcut cu banii tăi
mai usor de facut. Hotelurile și
pe baza extrasului de cont.
mașinile de închiriat sunt mult mai ușor
Acces în zone Premium, de exemplu
de rezervat decât cu numerar.
saloane VIP din aeroport.
Exista recompense în numerar (cash
Pot avea atasate servicii suplimentare
back) pentru achiziții. Multe carduri
de genul asigurari de calatorie in
oferă recompense de călătorie și de
strainatate.
plăți în numerar.

Economisește mărunțișul de la plățile
efectuate și te ajută să aduni bani pentru
obiectivele tale.

Luate in considerare la calcularea
scorului FICO pentru creditare.

Cardurile de credit necesita
disciplina

Nu primești dobândă la banii
depusi pe card. Irosirea capacității
Daca nu platesti tot ce e de platit la de a genera bani cu banii de pe
timp, penalitatile pot fi exorbitante. card.
Faptul ca nu vezi banii fizici te face Expuse la fraudă de tip
mai susceptibil sa cheltui mai mult ”Phising” (furtul de identitate)
si poate chiar mai hedonic (ex: un Comision de retragere numerar,
studiu arata faptul ca atunci cand e mai ales de la alte bănci decât
folosit cardul pt mancare, oamenii banca emitentă.
cumpara mancare mai
nesanatoasa)

Unele bănci comisionează transferul
de bani către cardurile Revolut.
Abonament lunar pentru varianta
Premium de 29,99 lei lunar.

