DOBANZI CREDITE PF valabile incepand cu 12.10.2016

DOBANZI CREDITE PF IN RON
Dobanda standard
Denumire Credit

Fixa pe intreaga perioada de
creditare

Variabila*
Creditul pentru investitii imobiliare

ROBOR la 6 luni + marja fixa de 4,50%

~

Creditul de consum cu garantii reale

ROBOR la 6 luni + marja fixa de 5,48%

~

Creditul de consum fara garantii reale

ROBOR la 6 luni + marja fixa de 9,75%

11,75%

Dobanda penalizatoare

rata dobanzii penalizatoare se calculeaza pe baza de procent fix in valoare de 3%, care se
adauga la rata dobanzii curente si aplica la principalul restant. Se aplica creditelor acordate
incepand cu 12 octombrie 2016.

NOTA:

*Creditele se acorda cu dobanda stabilita functie de indicele de referinta ROBOR la 6 luni
comunicat in ultima zi lucratoare din luna anterioara depunerii cererii de credit. Nivelul
dobânzii va fi revizuit in ultima zi din fiecare semestru (30.06/31.12), functie de nivelul
indicilor mentionati comunicat la acea data. In cazul in care ultima zi a semestrului este o zi
nelucrătoare, se va aplica nivelul indicelui de referinta comunicat in ziua lucrătoare
anterioara acestei date. Aplicarea noului nivel al dobânzii rezultat ca urmare a revizuirii se
va face in prima zi lucrătoare a noului semestru.

FACILITATEA DE OVERDRAFT
Denumire
Card de Credit

Descoperit autorizat
de cont

Dobanzi penalizatoare
Descoperit
neautorizat

NOTA:

Tip Client

Dobanda

salariat
ROBOR la 6 luni + marja fixa de 12.90%
pensionar
ROBOR la 6 luni + marja fixa de 13.10%
client caruia
nu i se vireaza ROBOR la 6 luni + marja fixa de 15.00%
venitul pe card
30% pe an se aplică la sumele restante aferente principalului. Dobânda penalizatoare poate fi diminuata in
conditiile mentionate de art. 38 din OUG 50/2010
Nivelul ratei dobânzii active aplicat sumei aferente operaţiunilor cu carduri (de debit sau de credit), care
depăşeşte limita de creditare aprobată sau valoarea disponibilului din contul curent cu card ataşat = 20% pe
an, fixă.
Valoarea si modul de calcul a dobanzii la produsele de creditare (ROBOR/EURIBOR + marja fixa a bancii)
prezentate mai sus, se aplica doar clientilor a caror cerere de credit a fost depusa incepand cu data modificarii
prezentei listei de dobanzi (respectiv 22/09/2014). Clientii ale caror cereri de credit sunt depuse inainte de
aceasta data, vor beneficia de conditiile anterioare, valabile la data semnarii cererii de credit.
Creditul se acorda cu o dobanda stabilita prin aplicarea formulei : ROBOR la 6 luni comunicat la data 31.12,
respectiv 30.06, pentru credite a caror cerere a fost inregistrata in perioada 01.01 – 30.06, respectiv 01.07 –
31.12 + marja fixa aferenta. Nivelul dobanzii va fi revizuit in 31.12 si 30.06 din fiecare an prin aplicarea
formulei ROBOR la 6 luni comunicat in 31.12 respectiv 30.06 + marja fixa aferenta. In cazul in care data de
31.12, respectiv 30.06 este o zi nelucratoare, se va aplica rata ROBOR la 6 luni comunicata in ziua lucratoare
anterioara acestei date, dupa caz. Aplicarea noului nivel al dobanzii rezultat ca urmare a revizuirii se va face in
prima zi lucratoare din luna ianuarie si, respectiv prima zi lucratoare din luna iulie din fiecare an.
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DOBANZI CREDITE PF valabile incepand cu 12.10.2016

CARDURILE DE CREDIT
Denumire Card de Credit

Dobanda standard

BCC Visa Classic

ROBOR la 6 luni + marja fixa de 15.00%

Visa Smart

ROBOR la 6 luni + marja fixa de 11.40%

MasterCard wwShopPing

ROBOR la 6 luni + marja fixa de 15.00%

Dobanzi penalizatoare

30% pe an se aplică la sumele restante aferente principalului. Dobânda penalizatoare poate fi diminuata
in conditiile mentionate de art. 38 din OUG 50/2010

Descoperit neautorizat

Nivelul ratei dobânzii active aplicat sumei aferente operaţiunilor cu carduri (de debit sau de credit), care
depăşeşte limita de creditare aprobată sau valoarea disponibilului din contul curent cu card ataşat =
20% pe an, fixă.

NOTA:

Valoarea si modul de calcul a dobanzii la produsele de creditare (ROBOR/EURIBOR + marja fixa a bancii)
prezentate mai sus, se aplica doar clientilor a caror cerere de credit a fost depusa incepand cu data
modificarii prezentei listei de dobanzi (respectiv 22/09/2014). Clientii ale caror cereri de credit sunt
depuse inainte de aceasta data, vor beneficia de conditiile anterioare, valabile la data semnarii cererii de
credit. Creditele se acorda cu o dobanda stabilita prin aplicarea formulei : ROBOR la 6 luni comunicat la
data 31.12, respectiv 30.06, pentru credite a caror cerere a fost inregistrata in perioada 01.01 – 30.06,
respectiv 01.07 – 31.12 + marja fixa aferenta. Nivelul dobanzii va fi revizuit in 31.12 si 30.06 din fiecare
an prin aplicarea formulei ROBOR la 6 luni comunicat in 31.12 respectiv 30.06 + marja fixa aferenta. In
cazul in care data de 31.12, respectiv 30.06 este o zi nelucratoare, se va aplica rata ROBOR la 6 luni
comunicata in ziua lucratoare anterioara acestei date, dupa caz. Aplicarea noului nivel al dobanzii
rezultat ca urmare a revizuirii se va face in prima zi lucratoare din luna ianuarie si, respectiv prima zi
lucratoare din luna iulie din fiecare an.

DOBANZI CREDITE PF IN EUR
Dobanda standard
Denumire Credit

Fixa pe intreaga perioada de
creditare

Variabila*
Creditul pentru investitii imobiliare

EURIBOR la 6 luni + marja fixa de 6,67%

~

Creditul de consum cu garantii reale

EURIBOR la 6 luni + marja fixa de 7,45%

~

Creditul de consum fara garantii reale

EURIBOR la 6 luni + marja fixa de 12,5%

13,00%

Dobanda penalizatoare

rata dobanzii penalizatoare se calculeaza pe baza de procent fix in valoare de 3%, care se
adauga la rata dobanzii curente si aplica la principalul restant. Se aplica creditelor acordate
incepand cu 12 octombrie 2016.

NOTA:

* Creditele se acorda cu dobanda stabilita functie de indicele de referinta EURIBOR la 6 luni
comunicat in ultima zi lucratoare din luna anterioara depunerii cererii de credit. Nivelul
dobânzii va fi revizuit in ultima zi din fiecare semestru (30.06/31.12), functie de nivelul
indicilor mentionati comunicat la acea data. In cazul in care ultima zi a semestrului este o zi
nelucrătoare, se va aplica nivelul indicelui de referinta comunicat in ziua lucrătoare
anterioara acestei date. Aplicarea noului nivel al dobânzii rezultat ca urmare a revizuirii se
va face in prima zi lucrătoare a noului semestru.
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