CREDITE

Credit de nevoi personale ONLINE

CREDIT DE NEVOI PERSONALE ONLINE CU VIRARE VENIT**

Valută

RON

Valoare ROBOR

Dobândă

Formula de calcul a dobânzii

DAE

3.14%

de la 8.75%

de la ROBOR 3L + 5.61%

de la 9.11%*

CREDIT DE NEVOI PERSONALE ONLINE FARA VIRARE VENIT

Valută

RON

Valoare ROBOR

Dobândă

Formula de calcul a dobânzii

DAE

3.14%

de la 10.25%

de la ROBOR 3L + 7.11%

de la 10.75%*
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CREDITE

Credit de nevoi personale ONLINE

Valoarea dobânzii este stabilită în funcție de profilul clientului și istoricul de creditare. Orice solicitare de credit pentru această ofertă va fi analizată conform politicii interne
a băncii și reglementărilor legale în vigoare, în baza documentației prezentate și a nivelului de dobândă aplicabil profilului de client. Asupra nivelului de dobanda aplicabil
profilului de client analizat pot interveni modificari in urma analizei solicitarii de credit, atat in sens descrescator cat si crescator.
*DAE este calculat pentru perioada maximă de creditare pentru valuta respectivă.

**Pentru creditul cu opţiunea de virare a venitului, rata de dobanda prezentata include reducerea de 1.50 puncte procentuale de la marja de dobândă standard, în condiţiile
viramentului lunar al venitului în contul curent deschis la Bancă. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, marja de dobândă revine la valoarea standard, conform condiţiilor
contractuale.
Pentru creditele cu dobândă variabilă rata de dobândă este legată de evoluţia ROBOR la 3 luni şi este revizuibilă trimestrial la începutul fiecărui trimestru utilizând valoarea
indicatorului calculat ca medie aritmetica a valorilor zilnice publicate pentru datele de valuta din ultima luna a trimestrului calendaristic anterior modificarii. Valorile
indicatorilor de referinţă sunt publicate pe siteul http://www.bnro.ro
Valoarea indicatorului de referinţă XBOR pentru trimestrul IV 2018 este cea calculată ca medie aritmetică a valorilor zilnice publicate pentru datele de valută din luna
septembrie 2018 şi se aplică începând cu 01.10.2018.
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