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Pentru visuri din ce în ce mai mari,  
noi te susținem cu dobânzi din ce în ce mai mici. 
 
Lasă-ți visurile să crească! Pentru că, împreună cu ele, și tu crești. De aceea, la BCR susținem visurile 
mari cu o dobândă mică, iar visurile și mai mari cu o dobândă și mai mică. 
 
 
         CARACTERISTICI: 
 
Destina ţie:   – împlinirea oricărui vis (mașină, mobilă nouă şi electrocasnice, renovarea locuinței, 

şcolarizare etc.)  
 – refinanţarea creditelor fără garanții (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) 
acordate de alte bănci, cu posibilitatea de a obţine inclusiv sume suplimentare 

 
Valoare:  – de la 3.000 lei la 110.000 lei , în funcţie de produsele de creditare deţinute, respectiv de 

gradul de îndatorare existent la momentul solicitării creditului 
 
Durata:  – 5 ani în cazul împrumuturilor noi şi a celor destinate refinanţării împrumuturilor acordate  

de alte bănci după 31 octombrie 2011 
  – 10 ani în cazul împrumuturilor destinate refinanţării împrumuturilor acordate de alte bănci 

înainte de 31 octombrie 2011 
 
Asigur ări:  – Protec ţie extins ă pentru situa ţii neprev ăzute (asigurare  facultativ ă, contra cost ).  

Pentru siguranţa ta şi a familiei tale, aceasta te protejează în cazul în care apare un 
eveniment neprevăzut în viaţa ta, de tipul: pierdere involuntară a locului de muncă, 
incapacitate temporară de muncă, spitalizare, invaliditate totală și permanentă, deces.  
Și pentru că nevoile de asigurare ale fiecăruia dintre noi sunt diferite, oferta este 
personalizată în funcție de statutul tău socio-profesional: 

 

Risc asigurat  Angajat  Persoan ă fizic ă 
autorizat ă (PFA) 

Pensionar 

Invaliditate totală și permanentă √√√√ √√√√  

Incapacitate temporară de muncă √√√√ √√√√  

Pierderea involuntară a locului de 
muncă 

√√√√   

Spitalizare √√√√ √√√√ √√√√ 

Deces √√√√ √√√√ √√√√ 

 
Rambursare:  – în rate egale lunare sau in rate lunare descresc ătoare pe toată durata împrumutului 

– într-un cont curent de derulare credit (fără comisioane pentru operaţiuni legate de 
împrumut) sau intr-un cont curent standard 
În cazul în care optezi pentru rambursarea anticipată totală sau parţială a creditului 
contractat, comisionul de rambursare anticipată va fi 0,5% sau 1% din valoarea 
rambursata in functie de perioada ramasa pana la scadenta finala a creditului. 
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         Exemplu reprezentativ de calcul pentru un credit acordat pe 5 ani  
 

 20.000 LEI 30.000 LEI 50.000 LEI 
 

Ofert ă de bază    
    
Rată lunar ă fix ă  430 lei  638 lei 1.050 lei 

Dobând ă fix ă  10,49%/an 9,99%/an 9,49%/an 

Comision analiz ă și 
administrare credit 

0 0 0 

DAE 11,01% 10,46% 9,91% 

Valoare total ă plătibil ă 25.787 lei  38.236 lei 62.991 lei 

Cost lunar asigurare 
(se adaugă opțional la rată) 

24 lei 36 lei 60 lei 

 
Vii la noi cu salariul     
    
Rată lunar ă fix ă 
 

420 lei 623 lei 1.026 lei 

Dobând ă fix ă  9,49%/an 8,99%/an 8,49%/an 

Comision analiz ă și 
administrare credit  

0 0 0 

DAE 9,91% 9,37% 8,83% 

Valoare total ă plătibil ă 25.197 lei 37.357 lei 61.536 lei 

Cost lunar asigurare 
(se adaugă opțional la rată) 

24 lei 36 lei 60 lei 

  
Vii la noi cu salariul și un 
credit de la alt ă bancă 

   

    
Rată lunar ă fix ă 416 lei 616 lei 1.014 lei 

Dobând ă fix ă  8,99%/an 8,49%/an 7,99%/an 

Comision analiz ă și 
administrare credit 

0 0 0 

DAE 9,37% 8,83% 8,29% 

Valoare total ă plătibil ă 24.905 lei 36.922 lei 60.815 lei 

Cost lunar asigurare 
(se adaugă opțional la rată) 

24 lei 36 lei 60 lei 

 
Oferta de dobândă fixă este personalizată între 6,99%/an şi 14,99%/an (DAE de la 7,22% la 16,06%) și 
se stabilește pentru fiecare client în parte în funcție de de nevoile sale, suma și perioada creditului, istoricul 
relației cu banca, venitul realizat, ratele în derulare și comportamentul de plată etc. 
 
 

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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       DOCUMENTE: 
 
Clien ţii pentru care veniturile sunt raportate la ANAF: 

- Fără documente de venit (doar semnarea Acordului de interogare a bazei de date a ANAF1) 
 
În cazul veniturilor din salarii , BCR poate solicita suplimentar  de la angajator Adeverin ţa de salariu  
în vederea determinarii perioadei contractului de munca 
 
În cazul veniturilor din pensii  este necesară prezentarea Deciziei de pensionare definitiv ă. 
 
Clien ţii pentru care veniturile din salarii nu sunt rapor tate la ANAF  (salariaţii MAI, MApN, SRI, SIE, 
SPP, Poliţie Comunitară, Jandarmerie, salariaţii penitenciarelor sau ai altor unităţi cu caracter special) vor 
prezenta 

- Adeverin ţa de salariu  (indiferent daca  se încasează sau nu salariul în cont BCR) 
 
Clien ţii pentru care veniturile din pensie nu sunt raport ate la ANAF: 

- Talon de pensie recent  sau extras de cont curent 
- Decizia de pensionare definitiv ă 

  
În plus, pentru refinan ţarea împrumuturilor acordate de alte b ănci : 

1. Un document care să cuprindă numărul contului curent (în format IBAN) în care va fi rambursat 
împrumutul. 

2. Un document (contract/contracte de credit şi actele adiţionale, adresa banca, etc) din care să 
reiasă: tipul împrumutului, valuta împrumutului, data acordării, soldul creditului/limita de credit 
acordată în cazul cardurilor de credit sau overdraft. 

Dacă informaţiile de la punctul 2 sunt disponibile în raportul obţinut de la Biroul de Credit S.A. nu mai este 
necesară prezentarea documentului.  
 
 

      AVANTAJE:  
 

− OFERTE PERSONALIZATE în funcție de nevoile tale, suma și perioada creditului, istoricul 
relației cu banca, venitul realizat, ratele în derulare și comportamentul de plată etc. 
 

− RATE FIXE pe toată durata creditului, indiferent de variațiile indicelui ROBOR  
 

− REDUCERI DE DOBÂNDĂ: 
o reducere 1 punct procentual dacă îți primești salariul sau pensia în cont la BCR sau 

optezi acum pentru asta 
o reducere 1,5 puncte procentuale dacă vii la noi cu salariul sau pensia și îți refinanțezi un 

credit de la altă bancă 
 

− ZERO comision de  analiz ă şi administrare credit    
Pentru rambursări în avans, comisionul va fi de 0,5% sau 1% din valoarea rambursată, în funcție 
de perioada rămasă până la scadența creditului. 
 

− ACORDARE RAPIDĂ. Iei banii în ACEEAȘI ZI dacă informațiile despre veniturile tale sunt 
raportate la ANAF (cu excepțiile menționate mai sus) 
 

                                                             
1 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
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− PROTECȚIE pe toată perioada creditului. Cu pachetul opțional de asigurare dedicat clienților 
BCR, oferit de către BCR Asigurări de Viață, contra cost, ești asigurat în cazul în care în viața ta 
apar evenimente nedorite de tipul:  
- pierdere involuntară a locului de muncă,  
- incapacitate temporară de muncă,  
- spitalizare, 
- invaliditate totală și permanentă, 
- deces. 
 

− OPȚIUNE DE REFINANȚARE a creditelor de la alte bănci într-unul singur, cu posibilitatea să 
obții și bani în plus 
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