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CREDITUL PENTRU CUMPARAREA DE AUTOTURISME  
“FORMULA BT” 

 
 
Ce este Creditul pentru cumpararea de autoturisme – “FORMULA BT”? 
 
“FORMULA BT” este produsul conceput de Banca Transilvania pentru clientii care doresc achizitionarea unui 
autoturism, nou sau second-hand, de la dealeri autorizati sau de la persoane fizice. 
 
Beneficiile tale: 
 

 Flexibilitate prin acceptarea unei game largi de venituri – venituri din salarii, pensii,  diurne, chirii, 
dividende, activitati independente, rente viagere, drepturi de proprietate intelectuala, venituri salariale 
obtinute din strainatate; 

 Documentatie redusa – fara documente ce atesta veniturile luate in considerare in situatia in care ele 
sunt raportate conform legii la ANAF;   

 Avans redus – aportul propriu necesar e doar 15% din valoarea autoturismului, in plus, in calculul 
aportului se iau in considerare si tichete din cadrul programului “Rabla” 

 
Caracteristicile produsului 
 
Moneda: Lei sau Euro 
Perioada de creditare: pana la 5 ani 
Suma minima finantata: 1.500 Euro (in echivalent Lei) 
Suma maxima finantata: pana la 85% din valoarea autoturismului, fara a depasi 40.000 Euro (in echivalent lei) 
Avans minim: 15% din valoarea autotursimului 
 
Cat costa? 
 

Dobanzi si comisioane Lei Euro 

Dobanda 
variabila 

Autoturisme noi sau 
second-hand, 
achizitionate de la dealeri 
autorizati 

Robor 6M + 5,50 p.p. = 
6,42%* 

Euribor 6M + 7,75 p.p. = 
7,547%* 

Autoturisme second-
hand achizitionate de la 
persoane fizice 

Robor 6M + 6,00 p.p. = 
6,92%* 

Euribor 6M + 8,25 p.p. = 
8,047%* 

Comision analiza dosar 200 Lei 50 Euro 

Comision de administrare credit ZERO 

Comision unic pentru servicii prestate de 
BT la cererea ta 

50 Lei 

 
Pe langa costurile de mai sus, intervine si costul pentru inregistrarea garantiilor la AEGRM in suma de 66 lei. 
Pentru autoturismul achizitionat este necesara incheierea unei polite de asigurare tip Casco, pe intreaga perioada 
de creditare, cesionata in favoarea bancii.  
 
Documente necesare 

 Documente aferente solicitantului de credit**: 
 Acte de identitate (solicitant, sot/sotie si, dupa caz, pentru persoanele care participa cu veniturile lor la 

credit) 
 Dacă realizeaza venituri salariale care conform legii sunt raportate la ANAF: acordul de consultare si 

prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice - ANAF. 
 
Nota: Daca realizezi venituri care, conform legii, nu sunt raportate la ANAF, te invitam sa soliciti in unitatile Bancii 
Transilvania informatii referitoare la documentatia de venit necesara. 
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 Documente privind autoturismul achizitionat**: 
 Dovada platii avansului (ex. extras de cont, ordin de plată, contract de vȃnzare cumpărare etc.) 

 Documente din care sa rezulte valoarea autoturismului achizitionat, marca acestuia, termenul de livrare, 
datele de identificare (ex. factura, factura proforma, raport de evaluare simplificat, aviz de plata, 
contract de vanzare cumparare etc.) 

 
Garantii solicitate 
 

 Ipoteca mobiliara asupra autoturismului. 
 Ipoteca mobiliara asupra veniturilor lunare nete ale participantilor la credit (pentru titularul creditului 

contractul se inregistreaza la AEGRM). 
 
Ce mai trebuie sa stii? 
 

 Pentru creditele mai mari de 20.000 EUR se solicita constituirea unei ipoteci imobiliare.  
 In cazul achizitionarii unui autoturism second-hand de la o persoana fizica, vechimea masinii nu poate 

depasi 5 ani. 
 Posibilitatile de plata pot fi afectate de: variatia indicelui de referinta (ROBOR 6M/EURIBOR 6M), 

fluctuatia veniturilor proprii precum si riscul valutar pentru creditele acordate in valuta;   
 
Exemplu concret 
 

 Pentru un credit in valoare de 40.000 Lei, cu dobanda variabila pe toata perioada de creditare (6.42%), 
contractat pe o perioada de 5 de ani, vei plati o rata lunara de 781,15 Lei, numarul ratelor fiind 60. In acest 
caz, DAE (Dobanda Anuala Efectiva) va fi de 6.91% p.a., iar suma totala de plata va fi de 47.134,88 Lei.  

 Pentru un credit in valoare de 10.000 Euro, cu dobanda variabila pe toata perioada de creditare (7.547%), 
contractat pe o perioada de 5 de ani, vei plati o rata lunara de 200,60 Euro, numarul ratelor fiind 60. In 
acest caz, DAE (Dobanda Anuala Efectiva) va fi de 8,09% p.a., iar suma totala de plata va fi de 12.096,17 
Euro.  

 
Poti obtine informatii suplimentare vizitand orice unitate Banca Transilvania sau site-ul bancii 
www.bancatransilvania.ro. 
 
 
 
Principiile Creditarii Responsabile ale Bancii Transilvania: 

1. Iti intelegem nevoile – in calitate de creditor responsabil ne asiguram ce iei cea mai buna decizie in ceea ce 
priveste nevoia ta de finantare; 

2. Te consiliem pentru a alege impreuna cel mai potrivit credit pentru tine; 
3. Ne asiguram ca ai inteles ce inseamna contractarea unui credit;  
4. Ne asiguram ca iti sunt respectate drepturile conform legislatiei in vigoare;  
5. Iti asiguram consultanta post-vanzare – oricand, pe durata derularii creditului; 
6. Te vom ajuta in situatia in care ai dificultati financiare (diminuare venit, pierdere loc de munca, probleme de 

sanatate, divort/partaj, etc)  ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dobanda a fost calculata in functie de ROBOR/EURIBOR la 6 luni valabil la data de 30.09.2016. Valoarea 
indicilor de referinta se actualizeaza trimestrial. 
 ** Lista documentelor necesare este cu titlu de exemplu. Te invitam sa soliciti, in unitatile Bancii Transilvania, lista 
completa a documentelor necesare pentru obtinerea creditului (personalizata in functie de profilul tau, de 
destinatia creditului si de tipul imobilului adus in garantie, daca este cazul). 
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