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CREDITE APIA 
 
Preţuri accesibile şi toate menţiunile la vedere!  
 
Suma maximă a creditului: maxim 90% din subvenția rămasă de încasat de la APIA 
 
Durata creditului: Până la plata subvenției de către APIA 
 
Modalitate de rambursare: rambursarea creditului (principal si dobândă) se va face integral în 
momentul încasării sumelor cuvenite de la APIA 
 
Ce trebuie să plăteşti: 
 
Dobandă:  variabilă, ROBOR 6M+2,50 pp, în momentul de față 3.42%*. Dobânda se va actualiza 
trimestrial 
 
Comision analiză dosar: 50 lei, plătit în momentul acordării 
 
De exemplu, dacă aveți de încasat subvenții APIA de 22.000 lei,valoarea maximă a creditului este de 
19.800 lei, comision de analiză dosar 50 lei, pe 12 luni/rate, DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 
4,61%, iar valoarea totală plătibilă de către client este de 20,284.71 lei. 
 
Documentele necesare**: 
 

 Cerere de credit 
 Act de identitate al solicitantului creditului 
 Adeverință de subvenție (prin care se certifică subvențiile de încasat) de la APIA pe care să fie 

specificat si contul special al clientului din BT în care se va vira subvenția 
 
Avantajele dumneavoastră: 
 

 Puteți obține până la 90% din valoarea subvenției APIA pe care o veți avea de încasat 
 Nu plătiți rate și dobândă până în momentul încasării subvenției APIA, când creditul se închide 

în mod automat 
 Număr redus de documente și acordare rapidă 

 
Ce mai trebuie sa stii? 

 Posibilitatile de plata pot fi afectate de variatia indicelui de referinta (ROBOR 6M) si/sau 
fluctuatia veniturilor proprii; 

 
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)  ;  
 
* Dobănda a fost calculată în funcție de ROBOR la 6 luni valabil la data de 30.09.2016.  
   Valoarea indicilor de referință se actualizează trimestrial. 
**Lista documentelor necesare este cu titlu de exemplu. Te rugăm sa soliciți în unitățile Băncii 
Transilvania, lista completă a documentelor necesare pentru obținerea creditului (personalizată 
în funcție de profilul tău). 

 


