Banca Transilvania

Creditele Gaudeamus

Valoarea maxima: 150.000 euro sau echivalent in lei
Moneda acordarii: lei sau euro
Perioada de acordare: maxim 20 ani cu ipoteca imobiliara
Avans: zero avans

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

Ce iti oferim?
E important sa stii ca nu esti singur la nevoie. Daca vrei sa te bucuri pe deplin de anii de
studentie si sa aplici in programul Work&Travel sau ai nevoie de bani pentru continuarea
studiilor, suntem alaturi de tine.

Creditul Work&Travel
Ca student, dorim sa ai parte de cat mai multe experiente placute. Suntem alaturi de tine daca
vrei sa aplici in programul Work&Travel si iti oferim pana la 3.500 de euro (sau echivalentul in
lei), pe o perioada de pana la 2 ani:
Ce finantam mai exact?
taxa de inscriere in programul Work&Travel
alte taxe (taxa SEVIS, taxa Consulara)
costul biletului de avion
cheltuieli de buzunar: maxim 15% din valoarea creditului

Pentru a primi banii trebuie insa sa fii inscris intr-un program educational de stat sau privat, la zi
sau la distanta, la buget sau la cu plata, in Romania sau strainatate si sa dovedesti ca ai fost
acceptat in programul Work&Travel.
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Si poti sta linistit in primele 6 luni din momentul in care ti se acorda creditul, deoarece
poti alege sa nu platesti nimic, nici rata, nici dobanda aferenta.

Creditul de studii
Primesti banii necesari pentru plata taxele de scolarizare sau pentru cheltuieli de pana la 2.000
de euro adiacente studiilor:
iti oferim pana la 20.000 de euro (sau echivalentul in lei), pe o perioada de pana la 10
ani, fara garantie imobiliara
iti oferim pana la 150.000 de euro (sau echivalentul in lei), pe o perioada de pana la 20
ani, daca garantezi cu o ipoteca asupra unui imobil pentru care vei incheia o polita de
asigurare
Iar partea buna este ca, pana la 5 ani din momentul in care ti se acorda creditul, poti
opta sa platesti doar dobanda aferenta, ceea ce iti va usura mult acoperirea primelor rate.

Cat te costa?
Dobanda fixa

Creditul Work&Travel
lei
Creditul Work&Travel
euro
Creditul de studii in
lei, fara garantie
imobiliara
Creditul de studii in
euro,
fara garantie
imobiliara
Creditul de studii in
lei,
cu garantie imobiliara
Creditul de studii in
euro,
cu garantie imobiliara

Dobanda variabila
Standard

Comision de analiza
dosar

Comision anual de
administrare credit

Standard
10% p.a

Cu incasare venit
9% p.a

-

-

Cu incasare venit
200 lei

100 lei

9.0% p.a

8.0% p.a

-

-

50 euro

100 lei

-

-

11,39%

10,39%

200 lei

-

7,73%

6,73%

50 euro

-

-

-

6,59%

6,59%

400 lei

150 lei

-

-

6,23%

6,23%

100 euro

150 lei

Exemple reprezentative:
Credit Work&Travel

Dac? prime?ti veniturile într-un cont BT, pentru un credit Work and Travel în valoare de 10.000
lei, contractat pe o perioad? de 2 ani (24 rate lunare) cu dobând? fix? pe toat? perioada de
creditare de 9% pe an, pl?te?ti o rat? lunar? de 455.49 lei. În acest caz, DAE (Dobânda Anual?
Efectiv?) va fi de 14.44% costul total al creditului este de 1,406.67 lei, iar valoarea total? de
pl?tit va fi 11,406.67 lei.
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Credit fara garantie imobiliara

Dac? prime?ti veniturile într-un cont BT, pentru un credit fara ipoteca imobiliar? în valoare de
20.000 lei, contractat pe o perioad? de 5 ani (60 rate lunare) cu dobând? variabil? pe toat?
perioada de creditare 10.39% ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M la 30.09.2018: 3,39%) + marj? fix?
7%, pl?te?ti o rat? lunar? de 427.32 lei. În acest caz, DAE (Dobânda Anual? Efectiv?) va fi de
11.25% costul total al creditului este de 5,781.21 lei, iar valoarea total? de pl?tit va fi 25,781.21
lei.

Credit cu garantie imobiliara

Dac? prime?ti veniturile într-un cont BT, pentru un credit garantat cu ipoteca imobiliar? în
valoare de 200.000 lei, contractat pe o perioad? de 20 de ani (240 rate lunare) cu dobând?
variabil? pe toat? perioada de creditare 6.59% ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M la 30.09.2018:
3,39%) + marj? fix? 3.2%, pl?te?ti o rat? lunar? de 1,498.48 lei. În acest caz, DAE (Dobânda
Anual? Efectiv?) va fi de 6.90% costul total al creditului este de 162,669.80 lei, iar valoarea
total? de pl?tit va fi 362,166.80 lei.

In cazul creditelor cu dobanda variabila, dobanda este formata din marja fixa a bancii plus
indicele de referinta ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M: 3.39%)/ EURIBOR la 6 luni (EURIBOR 6M:
- 0.238%) si variaza in functie de evolutia indicelui de referinta si a cursului valutar.
Dobanda va fi actualizata si modificata de catre banca trimestrial, in functie 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.
E important sa stii ca variatia indicelui de referinta, fluctuatia veniturilor, precum si modificarea
cursului de schimb valutar pot influenta posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma totala de
plata.

Ce e bine sa stii?
Cine va fi titularul creditului?
poti fi chiar tu, daca realizezi venituri
parintii tai sau tutorele legal, daca tu nu ai inca venituri.
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Cum il folosesti?
Suma contractata iti va fi alocata fie integral, fie in transe periodice, pe intreaga durata a
anilor de studii.

Cum il obtii?
Ai nevoie de urmatoarele acte:
act de identitate
acord ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)
certificat de nastere beneficiar, daca beneficiarul si titularul creditului sunt persoane
diferite
certificat de casatorie, dupa caz
documente specifice: adeverinta/ factura eliberata de unitatea de invatamant din care
reies taxele de studiu, documente justificative pentru cheltuieli legate de studii, altele
decat taxele de studiu.
In anumite situatii, se pot solicita documente suplimentare.
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