Banca Transilvania

Auto

Valoarea
creditului: 40.000 euro sau
echivalentul in lei
Moneda
acordarii: lei sau euro
Perioada
contractului: maxim 5 ani
Destinatia
creditului: cumparare autoturism

Calculator de rate
Foloseste calculatorul pentru a simula ratele creditului tau!

Vreau detalii

Ce este Formula BT?
Credit Auto Formula BT. Pregateste-te sa zambesti mai mult. La volanul noii tale masini.
Masina noua? Sau la mana a doua? Rosie ca focul? Sau gri metalizat? Cum vrei tu. Pe noi ne
intereseaza doar sa te ajutam s-o cumperi. Cu Creditul Auto Formula BT poti cumpara masini
noi sau second hand, albe sau turcoaz, de la un dealer autorizat sau o persoana fizica. Trebuie
sa stii ca perioada de acordare este de minimum 2 luni si maximum 5 ani.

Cat te costa?
Fireste ca trebuie sa dai si tu niste bani. Dar nu multi. Avansul este de minimum 15% din
valoarea imprumutului solicitat si poate fi platit direct vanzatorului.
Pentru asta, insa, avem nevoie de cateva garantii:
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garantie mobiliara pe autoturism
pentru creditele mai mari de 20.000 euro este necesara ipoteca imobiliara
polita de asigurare tip CASCO va fi cesionata in favoarea bancii
Acum, probabil ca esti interesat de cat e dobanda. Normal. Mai jos ai toate situatiile posibile:

Uite situatiile de mai jos:
A. Pentru un credit in lei, de pana la 20.000 euro, echivalentul in lei, pentru autoturisme noi
si uzate achizitionate de la dealeri autorizati, dobanda este de 8,74%* (ROBOR6M +
5,50 pp); aceeasi dobanda se aplica si in cazul creditelor de peste 20.000 euro,
echivalentul in lei
B. Pentru un credit in lei, de pana la 20.000 euro echivalentul in lei, dobanda pentru
autoturisme second achizitionate de la persoane fizice este de 9,24%* (ROBOR6M + 6
pp)
C. Pentru un credit in euro, mai mic de 20.000 euro, dobanda pentru autoturisme noi si
uzate achizitionate de la dealeri autorizati este de 7,48%* (EURIBOR6M + 7,75 pp);
aceeasi dobanda se aplica si in cazul creditelor de peste 20.000 euro echivalentul in lei
D. Pentru un credit in euro, de pana la 20.000 euro, dobanda pentru autoturisme second
achizitionate de la persoane fizice este de 7,98%* (EURIBOR6M + 8,25 pp)
* Dobanda este variabila in functie de indicii de referinta ROBOR 6M si EURIBOR 6M si este
formata din marja si rata de referinta, unde rata de referinta reprezinta media indicelui ROBOR
si EURIBOR la 6 luni, calculata pentru ultima zi lucratoare a trimestrului incheiat.

Ce alte costuri presupune acest imprumut?

Vreau detalii

Cum il obtii?
Pentru acest credit, trebuie sa indeplinesti niste conditii simple. Mai precis:
trebuie sa ai venituri nete, cu caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende,
venituri din activitati independente, alte venituri permanente)
trebuie sa nu ai restante la alte credite
trebuie sa fii cetatean roman
trebuie sa ai varsta de maxim 65 de ani la sfarsitul perioadei de creditare (mai putin
daca ai venituri din pensii unde varsta este de maxim 70 de ani la sfarsitul perioadei de
creditare)
pentru achizitia de autoturisme second hand, fara ipoteca, vechimea masinii nu trebuie
sa depaseasca 5 ani
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Acte necesare:
act de identitate
acord ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)
factura/factura proforma emisa de vanzator
In anumite situatii se pot solicita documente suplimentare. Si nu uita: variatia indicelui de
referinta, fluctuatia veniturilor proprii, precum si modificarea cursului de schimb valutar pot sa
influenteze posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma totala de plata.
Vreau detalii
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