
MAXICREDIT BCR 
 

contact.center@bcr.ro 
www.bcr.ro 

InfoBCR: 0800.801.227, apelabil 
gratuit din orice reţea naţională; 
+4021.407.42.00 apelabil din 
străinătate la tarif normal 

01.06.2015 

 

 
 

Mai bine. Pentru c putem.

 

 

 

Credit nenominalizat garantat cu ipotecă, în lei  
 
Alege creditul de nevoi personale garantat cu ipote că şi pune- ţi planurile în aplicare, f ără 
să ai de-a face cu chitan ţe şi facturi de justificare! 
 
 
         CARACTERISTICI: 
 

  
Destina ţia:        îţi acordăm creditul pentru: 

– rezolvarea oricărei nevoi personale 
– refinan ţarea altor credite  în derulare la alte bănci  

 
Moneda :           RON  

 
Suma  
minim ă:            22.000 RON   

 
Suma  
maxim ă: 

– 1.760.000 RON în cazul în care garantezi creditul cu un imobil daca valoarea creditului 
reprezintă mai mult de 75% din valoarea garanţiilor 
– 4.400.000 RON în cazul în care garantezi creditul cu un imobil dacă valoarea creditului 
reprezintă cel mult 75% din valoarea garanţiilor 

 
Termen  
maxim : 

– 25 ani/ 30 ani , în cazul în care vei refinanţa credite contractate înainte de 31.10.2011.  Daca ai 
nevoie şi de sume suplimentare pentru rezolvarea nevoilor personale, ai următoarele opţiuni: 

� să obţii un singur credit pe termen de maximum 5 ani  
� să obţii în acelaşi  timp două credite: suma necesară refinanţării pe termen de 

maximum 25/30 ani şi suma suplimentară pe maximum 5 ani 
– 5 ani , în cazul în care ai nevoie de credit pentru nevoi personale sau pentru refinanţarea 
creditelor contractate începând cu 31.10.2011 

 
Garan ţii :  îţi acordăm creditul în baza ipotec ării  în favoarea băncii a unuia sau mai multor imobile   

 
Asigur ări :         pentru siguranţa ta este necesar să închei: 

             Obligatoriu : 
         – Asigurarea obligatorie a locuin ţelor (PAD)  cesionată în favoarea băncii. 

– Asigurarea facultativ ă a imobilului/imobilelor  ce constituie garanţia creditului, cesionată în 
favoarea băncii; venim în sprijinul tău şi îţi oferim posibilitatea de a încheia la sediul b ăncii 
poli ţa de asigurare facultativ ă a imobilului, pe toat ă perioada de creditare, la OMNIASIG VIG, 
dar poţi alege şi o altă societate de asigurări. 
 
Opţional : 

         – Asigurare de via ţă  
– Asigurare de şomaj , pe care o poţi încheia numai împreuna cu asigurare de via ţă. Astfel, în 
caz de pierdere involuntară a locului de muncă, beneficiezi de până la 12 rate lunare plătite de 
bancă, iar în caz de invaliditate totală şi permanentă sau deces îţi este achitat întreg creditul 
rămas nerambursat.  
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           DOCUMENTE: 
 

Acte de identitate  (pentru tine, membrii familiei şi, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile 
lor la credit) 
Documente care atest ă realizarea de venituri  (pentru tine şi, după caz, pentru coplătitori; documentele 
diferă în funcţie de tipul de venit realizat) 
Factur ă de utilit ăţi (cu cel mult 3 luni anterioară solicitării creditului) numai în cazul în care nu deţii credite 
la BCR sau la alte instituţii financiare 
Acte de proprietate ale imobilului adus în garan ţie -  difer ă în func ţie de destina ţia creditului  (ex. 
copii după actul de proprietate înregistrat la Biroul de Carte Funciară, copii după documentaţia cadastrală) 

 

  Solicit ă consilierului BCR lista complet ă a documentelor necesare pentru ob ţinerea creditului,  
  personalizat ă în func ţie de destina ţia creditului t ău! 
     

 

 
Iată care sunt paşii pe care trebuie să-i urmezi pentru obţinerea creditului: 

–  Ne prezinţi documentele necesare analizei 
–  Verificăm dacă îndeplineşti condiţiile pentru suma solicitată 
– După ce depui toate actele îţi furnizam documentul “Informaţii standard la nivel european privind creditul 
pentru consumatori” şi semnezi cererea de credit 
– După plata taxei de evaluare, un evaluator extern, agreat de bancă, îţi va evalua imobilul propus în 
garanţie  
–  Te informăm dacă împrumutul a fost aprobat sau respins  
–  După aprobarea creditului, semnezi contractul de credit, contractul de ipotecă, închei poliţele de 
asigurare ale imobilului etc. 
–  Îţi punem banii la dispoziţie în contul curent deschis la BCR, de unde îi poţi ridica în numerar sau poţi 
efectua transferuri sau, în cazul creditelor acordate în scopul refinanţării, sunt transferaţi la instituţiile 
financiare de la care se refinanţează creditele 

 
          AVANTAJE: 

 
COSTURI MICI ŞI TRANSPARENTE : 

–  Zero comision lunar de administrare  
–  Zero comision de analiz ă la refinan ţarea creditelor de la alte b ănci 
–  Dobând ă cu 0,20 p.p. pe an mai mic ă dacă încasezi salariul la BCR  

 
SIGURANŢĂ ŞI CONFORT: 

–  Ai control asupra bugetului : ratele lunare fixe pentru primii 5 ani îţi permit de la început să-ţi 
planifici cheltuielile 
–  Eşti lipsit de grija evolu ţiei cursului valutar : rata lunară o plăteşti în lei 
–  Îţi oferim posibilitatea de a încheia la sediul băncii poli ţa de asigurare a imobilului, pe toată 
perioada de creditare, la OMNIASIG VIG  
–  Prin încheierea unei asigurari de viaţă şi şomaj te protejezi, pe tine şi familia ta. Astfel în cazul 
producerii unor evenimente nefericite , creditul nu devine o povară.  
–  Achi ţi ratele sigur şi comod, f ără a te deplasa la banc ă: internet, telefon sau la orice 
bancomat BCR, este alegerea ta 

 
ACCESIBILITATE : 

–  Poţi aduce până la 3 copl ătitori  care să participe cu veniturile lor la credit, ceea ce înseamnă 
că poţi obţine o sumă mai mare 
–  Acceptăm în garan ţie şi imobile care apar ţin altor persoane ( soţului/soţiei, coplătitorului/ 
coplătitorilor, soţului/soţiei coplătitorului /coplătitorilor) 

ETAPE: 
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SIMPLITATE :  

–  Documenta ţia este simplificat ă: fără copii după contractul de muncă şi chiar fără adeverinţă 
de salariu dacă îţi încasezi veniturile prin BCR 
–  Beneficiezi de consiliere specializat ă pe tot parcursul contractării creditului  

 
FLEXIBILITATE LA RAMBURSARE : 

–  Ai libertatea de a rambursa anticipat creditului ; costurile sunt zero în situaţia în care 
rambursarea are loc pe perioada creditului în care dobânda este variabilă 

 
 

 
EXEMPLE DE CALCUL IUNIE 2015: 

 
 

CREDIT 
 
COMISION 

MAXICREDIT  BCR – credit nevoi personale - RON  
Clienti cu virare salariu  

(clienti care î şi încaseaz ă salariul  
într-un cont) 

Clien ţi standard 

Valoare credit 
 

90.000 RON  
 

90.000 RON  

Perioadă  Maxim 5 ani 

Dobânda 
Standard 

6%/an 
fixă 5 ani 

6,2%/an 
fixă 5 ani 

Comision analiză 990 RON (0 in cazul refinanţărilor de credite de la alte bănci) 
Cost evaluare 370 RON inclusiv TVA (apartament) 
DAE 6,84% 7,05% 

Valoare totală plătibilă 105.757,13 RON    106.260,05 RON 

Rata lunară 1.740 RON 1.748 RON 

 
Alte comisioane : 
 
Comision unic:  90  RON pentru prestarea serviciilor cuprinse la data solicitării împrumutatului/ 

 coplătitorului/coplătitorilor în lista de tarife şi servicii afişată la sediul  BCR  

Comision rambursare anticipată: 
–  Credite cu dobândă fixă: 1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data 
convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an, respectiv 0,50% dacă 
perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de 
credit nu este mai mare de un an  
–  Credite cu dobândă variabilă: nu se va percepe comision de rambursare anticipată  

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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CREDIT 
 
COMISION 

MAXICREDIT  BCR – refinantare credite de la alte ba nci - RON  
Clienti cu virare salariu  

(clienti care î şi încaseaz ă salariul  
într -un cont)  

Clien ţi standard 

Valoare credit 
 

90.000 RON  
 

90.000 RON  

Perioadă* Maxim 25 ani 

Dobânda 
standard 

6%/an fixă 5 ani 
ulterior variabilă 

5,52%/an 
(ROBOR 6M + 4%) 

6,2%/an fixă 5 ani 
ulterior variabilă 

5,72%/an 
(ROBOR 6M + 4.2%) 

Comision analiză 0 RON 
(refinanţări credite de la alte bănci) 

Cost evaluare 370 RON inclusiv TVA (apartament) 
DAE** 5,93% 6,14% 

Valoare totală plătibilă 169.006,18 RON 172.261,78 RON 

Rata lunară 580 RON în primii 5 ani, 
ulterior 558RON 

591 RON în primii 5 ani,  
ulterior 568 RON 

 
* Creditul se poate acorda si pe maxim 30 ani, cu îndeplinirea anumitor condiţii  
** DAE  nu conţine costul cu asigurarea imobilului; ROBOR 6M = 1,52%. 

 
 

Alte comisioane : 
Comision unic: 90 RON pentru prestarea serviciilor cuprinse la data solicitării împrumutatului/coplătitorului/ 

                          coplătitorilor în lista de tarife şi servicii afişată la sediul  BCR 
 

Comision rambursare anticipată: 
–  Credite cu dobândă fixă: 1% dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data 
convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an, respectiv 0,50% dacă 
perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de 
credit nu este mai mare de un an  
–  Credite cu dobândă variabilă: nu se va percepe comision de rambursare anticipată 

 
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. 

 
 


