Banca Transilvania

Nevoi personale cu asigurare de viata si somaj

Valoarea creditului: 20.000 euro (echivalent lei)
Perioada: maxim 5 ani
Refinantare: zero comision analiza
Inclus: asigurare de viata si somaj

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

Vreau detalii

Ce beneficii ai?
Afla pe loc suma pe care ti-o putem oferi! De asemenea, in afara de bani, poti beneficia si de
asigurare de viata si somaj!
Iata mai multe detalii despre acest credit:
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 refinantarea creditelor de consum de la alte banci
sau incasarea venitului in cont la BT
poti beneficia de asigurarea de viata si somaj in valoare de 2,8% din valoarea creditului
(se plateste o singura data la acordarea creditului)

Cat te costa?
Pentru linistea ta, ai posibilitatea de a alege tipul de dobanda aplicata sumei imprumutate:
dobanda fixa pe toata perioada de creditare:
9,5%, daca primesti veniturile intr-un cont BT
10,5%, daca NU primesti veniturile intr-un cont BT
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dobanda variabila pe toata perioada de creditare:
10,49%* (ROBOR 6M+7.25 pp), daca primesti veniturile intr-un cont BT sau
daca refinantezi un credit de la alta banca
11,49%* (ROBOR 6M+8.25 pp), daca NU primesti veniturile intr-un cont BT

Exemplu de calcul: Dac? prime?ti veniturile într-un cont BT si optezi pentru creditul cu
asigurare, pentru un credit în valoare de 20.000 lei, contractat pe o perioad? de 5 ani (60 de
rate egale), cu dobând? fixa pe toat? perioada de creditare de 9.5% pe an, pl?te?ti o rat? lunar?
de 420.04 lei. În acest caz, DAE (Dobânda Anual? Efectiv?) va fi de 11.77%, costul total al
creditului va fi 5.962,23 lei, iar valoarea total? platibila 25.962,23 lei.
În cazul creditelor cu dobând? variabil? dobanda este formata din marja fixa a bancii plus
indicele de referinta ROBOR 6M si variaza in functie de acesta din urma.
Dobânda va fi actualizat? ?i modificat? de c?tre Banca trimestrial, în func?ie de indicele monetar
ROBOR la 6 luni în vigoare în ultima zi a trimestrului anterior (31 martie, 30 iunie, 30 septembrie
?i 31 decembrie) ?i se aplic? începând cu prima zi lucr?toare a noului trimestru.
Varia?ia indicelui de referin??, precum si fluctua?ia veniturilor pot s? influen?eze posibilitatea de
a pl?ti ratele la credit sau suma total? de plat?.

Ce alte costuri presupune acest imprumut?

Vreau detalii

Cum il obtii?
Nu e nimic complicat. Doar cateva conditii simple:
ai venituri care au caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende, alte venituri
recurente)
nu ai restante active sau debite neachitate la scadenta
te incadrezi din punct de vedere al scoring-ului BT
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.
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Variatia indicelui de referinta si fluctuatia veniturilor proprii pot influenta posibilitatea de a plati
ratele la credit sau suma totala de plata.

Refinantarea
Se pot refinanta toate tipurile de credite de consum (ale titularului/ sotului/ sotiei/ copiilor/
parintilor sotilor solicitantului sau ale codebitorului) contractate de la alte banci sau de la BT.
Vreau detalii
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