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Nevoi personale

Valoarea creditului: pana la 20.000 euro (echivalent lei)
Perioada: maxim 5 ani

Oferta refinantare
Probabil te-ai gandit cum ar fi sa economisesti mai mult. Daca ai deja unul sau mai multe
credite la o alta banca, profita de oferta noastra de refinantare valabila in perioada 01 iulie - 30
septembrie si beneficiezi de o dobanda fixa mai mica cu pana la 2.25%.
Asta inseamna ca ratele creditului pot fi mai mici decat cele pe care le ai acum la alte banci. Mai
mult, ai zero comision la analiza dosarului de credit.

Calculator de rate
Calculeaza rata lunara a creditului
APLICA ACUM

Ce beneficii ai?
Nevoile tale sunt personale. La fel si creditul de care ai nevoie. Mai precis, tu iti faci planurile, iar
noi te ajutam. Iata cateva detalii:
poti imprumuta pana la 20.000 euro (echivalent lei)
suma minima este de 5.000 lei
perioada imprumutului este de minim 2 luni si maxim 5 ani
ai parte de costuri preferentiale pentru incasarea venitului in cont la BT
refinantarea creditelor de consum:
cu dobanda variabila – perioada imprumutului este de pana la 10 ani pentru
refinantarea creditelor de consum acordate inainte de 31.10.2011
cu dobanda fixa – perioada imprumutului este de pana la 5 ani

! In perioada ofertei, valoarea dobanzii fixe este mai mica cu 0,75% pentru un produs
refinantat, cu 1,5% mai mica pentru 2 produse si cu 2,25% mai mica pentru 3 sau mai
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multe produse refinantate de la alte banci.

Cat te costa?
Bine, bine, dar… cat e dobanda?
Depinde de tine! Pentru ca ai posibilitatea de a alege tipul de dobanda aplicata sumei
imprumutate:
dobanda variabila pe toata perioada de creditare:
10,99%* (ROBOR 6M+7.75 pp), daca primesti veniturile intr-un cont BT sau
daca refinantezi un credit de la alta banca
11,99%* (ROBOR 6M + 8.75 pp), daca NU primesti veniturile intr-un cont BT
dobanda fixa pe toata perioada de creditare:
9,90%, daca primesti veniturile intr-un cont BT
10,90%, daca NU primesti veniturile intr-un cont BT
Exemplu reprezentativ: Dac? încasezi veniturile într-un cont BT, pentru un credit în valoare de
20.000 lei, cu dobând? fixa pe toat? perioada de creditare (9.90%), contractat pe o perioad? de
5 ani, pl?te?ti o rat? lunar? de 422,57 lei, num?rul ratelor fiind 60. În acest caz, DAE (Dobând?
Anual? Efectiv?) va fi de 10,36%, costul total al creditului este 5.299,23 lei, iar valoarea total?
platibila va fi de 25.299,23 lei.

In cazul creditelor cu dobanda variabila dobanda este formata din marja fixa a bancii plus
indicele de referinta ROBOR 6M si variaza in functie de acesta din urma.
Dobanda va fi actualizata si modificata de catre banca trimestrial, in func?ie de indicele monetar
ROBOR la 6 luni in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior (31 martie, 30 iunie, 30 septembrie
si 31 decembrie) si se aplica incepand cu prima zi lucratoare a noului trimestru.
Variatia indicelui de referinta, precum si fluctuatia veniturilor pot sa influenteze posibilitatea de a
plati ratele la credit sau suma totala de plata.
Ce alte costuri presupune acest imprumut?
Pentru ca dorim sa construim o relatie bazata pe transparenta si incredere, vei sti ca avem
desigur si anumite comisioane. E normal sa le cunosti si sa tii cont de ele:
comision de analiza dosar: 0 lei.
comision de rambursare anticipata:
pentru creditele cu dobanda fixa:
1% din creditul rambursat anticipat, daca intre data rambursarii si data
incetarii contractului e mai mult de un an
0,5% din creditul rambursat anticipat daca intre data rambursarii si data
incetarii contractului nu e mai mult de 1 an
comision unic pentru servicii prestate la cerere: 50 lei/serviciu
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taxa de inscriere la arhiva electronica a garantiei pe venituri: 65,7 lei pentru fiecare
garantie
APLICA ACUM

Cum il obtii?
Procedura e simpla, conditiile de acordare sunt minime si documentatia usor de completat.
Tu trebuie doar sa:
1. ai venituri care au caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende, alte venituri
recurente)
2. nu ai restante active sau debite neachitate la scadenta
3. te incadrezi din punct de vedere al scoring-ului BT
4. 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)
Acte necesare:
act de identitate
acord ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)
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.
APLICA ACUM
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