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Mai bine. Pentru c putem.

 

 

 

 

Creditul DIVERS BCR 
            CARACTERISTICI: 
 
Destina ţie:   – rezolvarea oricărei nevoi personale (vacanţe, renovări, mobilă nouă şi electrocasnice, taxe de  
     şcolarizare etc)  
  – refinanţarea altor credite în derulare la alte bănci, cu posibilitatea de a obţine inclusiv  
     sume suplimentare 

 

Valoare:  3.000 lei – 88.000 lei , în funcţie de produsele deţinute la BCR/alte bănci 

 

Termen:  – 5 ani în cazul creditelor noi si a celor destinate refinanţarii creditelor acordate dupa 31 octombrie 
2011 

  – 10 ani pentru refinanţarea creditelor acordate înainte de 31 octombrie 2011 
 
Asigur ări:  – Asigurare de via ţă; îţi oferim gratuit poliţa de asigurare pe toată perioada creditului 
  – Asigurare complex ă  (opţional, contra cost); asigurarea te protejează în caz de şomaj 
     pierdere involuntară a locului de muncă, invaliditate totală şi permanentă sau incapacitate 
     temporară de muncă. 
 
Rambursare:  – Rate egale lunare sau rate lunare descresc ătoare pe toată perioada 

– Cont curent de derulare credit (fără comisioane pentru operaţiuni legate de credit) sau cont 
curent standard  

 
        COSTURI CREDITE NOI: 
 

TERMEN DOBÂNDĂ FIXĂ* 
DOBÂNDĂ ANUALĂ 

EFECTIVĂ (DAE) 
RATĂ LUNARĂ 

VALOARE TOTAL Ă 
PLĂTIBILĂ 

Maxim 3 ani Începând de la 8,5 %/an 8,84% 568 RON 20.456 RON 

      3 - 5 ani Începând de la 9,0%/an 9,38% 374 RON 22.420 RON 

5 - 10 ani Începând de la 9,0%/an 9,38% 229 RON 27.362 RON 

Dobânda anuală efectivă, rata lunară şi valoarea totală plătibilă sunt calculate pentru un credit în valoare de 18.000 RON; 

comisioane (analiză şi administrare): 0 lei. Exemplu pentru clienţii cu istoric de creditare şi comportament bun de plată, vechime 

şi continuitate în muncă şi salariul în cont la BCR. Ofertă valabilă în perioada 4 mai – 30 iunie 2015. 

* Dobânda poate ajunge până la maximum 14%/an. 

 

          COSTURI PENTRU REFINANŢAREA CREDITELOR DE LA ALTE BANCI : 
 

TERMEN* DOBÂNDĂ FIXĂ 
DOBÂNDĂ ANUALĂ 
EFECTIVĂ (DAE)** 

RATĂ LUNARĂ 
VALOARE TOTAL Ă 

PLĂTIBILĂ 

Maxim 10 ani 
9%/an  

pentru toată lumea 
9,38% 374 RON 22.420 RON 

* Poti extinde perioada de creditare pana la 10 ani, daca creditele detinute au fost acordate inainte de 31 octombrie 2011 
**Dobânda anuală efectivă, rata lunară şi valoarea totală plătibilă sunt calculate pentru un credit în valoare de 18.000 RON; 
comisioane (analiză şi administrare): 0 lei. Ofertă valabilă în perioada: 4 mai – 30 iunie 2015, pentru  toţi clienţii care 
refinanţează/consolidează credite de consum în derulare la alte bănci. 
Pentru costul altor servicii decât cele prezentate mai sus, te rugăm să consulţi Tariful standard de comisioane 
practicat de BCR, disponibil în orice unitate BCR. 
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Mai bine. Pentru c putem.

 

 

 

 

 

           DOCUMENTE: 
 
Destina ţie:       – Adeverinţă de salariu  
      – Fişă fiscală (Formular BCR/Angajator) 
      – Factură de utilităţi 
   
După caz, se pot solicita în completare şi alte documente. Pentru venituri din alte surse, solicită consilierului client lista de 
documente! 

 
          AVANTAJE: 
 
Ai CELE MAI BUNE COSTURI :   

- Dobând ă atractiv ă: 
o 9%/an dobând ă fixă pentru toat ă lumea  care refinanţează credite de consum în derulare la alte 

bănci, indiferent de perioada creditului şi suma solicitată şi fără sa fi conditionat de virarea venitului în 
cont la BCR. Astfel, îţi reduci ratele şi po ţi ob ţine şi bani în plus , în aceleaşi condiţii avantajoase, 
pe care să îi foloseşti cum vrei. Oferta este valabilă în perioada 4 mai – 30 iunie 2015 pentru 
refinanţarea creditelor de consum în derulare la alte bănci (inclusiv pentru refinanţările mixte, BCR şi 
alte bănci)  

o dobând ă fixă începând de la 8,5%/an pe 3 ani şi 9%/an pe 5 ani  pentru creditele DIVERS noi 
- ZERO comisioane:  analiză şi administrare pentru creditele noi şi de refinanţare a creditelor în derulare la 

alte bănci; pentru refinanţărea creditelor BCR, comisionul de analiză este de 250 lei. Ofertă valabilă în 
perioada 4 mai – 30 iunie 2015. 

- ZERO costuri  cu asigurarea de viaţă 
- 20% mai pu ţin pentru prima lunar ă de asigurare complex ă şi anume 0,12%; în cazul unui credit de 

18.000 lei, spre exemplu, poţi avea până la 24 de rate lunare de credit acoperite în caz de şomaj, concediu 
medical prelungit sau pierdere totală a capacităţii de muncă, pentru mai puţin de 1 leu pe zi 

 
Obţii banii SIMPLU şi RAPID:   
  – în 3 ORE dacă îţi încasezi deja salariul sau pensia la BCR de cel putin 4 luni sau 

în maxim 3 ZILE de la depunerea documentaţiei complete dacă nu te afli în situaţia de mai sus 
– până la maxim 3 COPLĂTITORI acceptaţi 

  – fără garan ţii  
 
Beneficiezi de SIGURANŢĂ şi PROTECŢIE: 
  – rate fixe în lei   

– asigurare de via ţă oferită GRATUIT 
– asigurarea complex ă acoper ă plata a pân ă la 24 rate  în cazul unor evenimente neprevăzute 

 

          ETAPE: 
 

V

T

 


