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Costuri pentru cardul de credit BCR Standard

COSTURI

Tip comision/ dobândă

Valoare comision/ dobândă

Emitere card principal

20 lei

Administrare anuală a cardului principal/
suplimentar**

45 lei

Blocare card pierdut/furat

10 lei

Utilizare ATM/POS pentru numerar

3% min 10 lei

Conversie valutară
Dobânda penalizatoare pentru neplată
Dobânda curentă

2% din valoarea tranzacţiilor efectuate în altă
monedă decât moneda cardului
3% care se adaugă la dobânda curentă și se
aplică la principalul restant din Suma Minimă
de Plată
28%/an fixă pentru carduri negarantate
23%/an fixă pentru carduri garantate

Card standard: Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 12.1% pentru un card de credit BCR cu o
limita de credit de 5.367 RON, utilizata imediat si in intregime, 40% pentru retragere numerar si 60%
pentru o plata in rate la comercianti cu 0% dobanda. Limita utilizata este rambursata in 12 rate
lunare egale, rata incluzand rambursarea integrala a creditului si a costurilor aferente utilizarii
acestuia. Rata anuala a dobanzii: 28% fixa; Valoarea ratei lunare: 464 RON; Valoare totala platibila:
5,698 RON; Comision anual administrare card: 45 RON; Comision emitere card 20 lei, Comision
utilizare ATM pentru numerar: 3% din suma utilizata.

*Comisionul de administrare anuală card suplimentar se percepe începând cu prima dată aniversară a contului de card.
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Costuri pentru cardul de credit BCR GOLD

COSTURI:
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
Dobânda curentă

3% care se adaugă la dobânda curentă și
se aplică la principalul restant din Suma
Minimă de Plată
28%/an fixă pentru carduri negarantate
23%/an fixă pentru carduri garantate

Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 12,1% pentru un card de credit BCR cu o limita de
credit de 10.000 RON, utilizata imediat si in intregime, 40% pentru retragere numerar si 60%
pentru o plata in rate la comercianti cu 0% dobanda. Limita utilizata este rambursata in 12 rate
lunare egale, rata incluzand rambursarea integrala a creditului si a costurilor aferente utilizarii
acestuia. Rata anuala a dobanzii: 28% fixa; Valoarea ratei lunare: 848,81 RON; Valoare totala
platibila: 10.606 RON; Comision anual administrare card: 200 RON; Comision emitere card
100 lei; Comision utilizare ATM pentru numerar: 3% din suma utilizata.
*Comisionul de administrare anuală card suplimentar se percepe începând cu prima dată aniversară a contului de card.

