Costuri pentru Cardul de Credit Standard

Tip comision/ dobândă

Valoare comision/ dobândă

Emitere card principal

20 LEI

Administrare anuală a cardului principal/
suplimentar**

45 LEI

Blocare card pierdut/furat¹

10 LEI

Utilizare ATM/POS pentru numerar

3% min 10 lei

Conversie valutară

2% din valoarea tranzacţiilor efectuate în altă
monedă decât moneda cardului

Dobânda penalizatoare pentru neplată

3% care se adaugă la dobânda curentă și se
aplică la principalul restant din Suma Minimă
de Plată
28%/an fixă pentru carduri negarantate

Dobânda curentă
23%/an fixă pentru carduri garantate
DAE calculat pentru o valoare a liniei de credit
aferentă cardului de credit de 5.367 RON, utilizata
imediat și în totalitate, calculată pe o durata de 12
luni:
dobânda fixă: 28%/an;
comision emitere card: 20 RON;
comision anual de administrare: 45 RON/an;
valoarea totală plătibilă: este de 6.935 RON;
rata lunara: 125 lei.

33.72% pentru carduri negarantate
26.56% pentru carduri garantate

*Tarif valabil începând din 30 Septembrie 2016
**Comisionul de administrare anuală card suplimentar se percepe începând cu prima dată aniversară a contului de card.
¹ Comisionul este suspendat de la aplicare pe perioada nelimitata.

Costuri pentru Cardul de Credit Gold

Tip comision/ dobândă

Valoare comision/ dobândă

Emitere card principal

100 RON

Administrare anuală a cardului principal/
suplimentar**

200 RON

Utilizare ATM/POS pentru numerar

3% min.10 RON

Conversie valutară

2% din valoarea tranzacţiilor efectuate în altă
monedă decât moneda cardului

Comision anual de asigurare

20 RON

Dobânda penalizatoare pentru neplată

3% care se adaugă la dobânda curentă și se
aplică la principalul restant din Suma Minimă
de Plată
28%/an fixă pentru carduri negarantate

Dobânda curentă
23%/an fixă pentru carduri garantate
DAE calculat pentru o valoare a liniei de credit
aferentă cardului de credit de 5.367 RON, utilizata
imediat și în totalitate, calculată pe o durata de 12
luni;
dobânda fixă: 28%/an;

33.72% pentru carduri negarantate

comision emitere card: 20 RON;

26.56% pentru carduri garantate

comision anual de administrare: 45 RON/an;
valoarea totală plătibilă este de 6.935 RON;
rata lunara 125 lei.

