Banca Transilvania

CREDIT ONLINE

Despre
Prin CREDIT ONLINE obtii banii necesari rapid si comod. Cand alegi creditul nostru cu dobanda
fixa pe toata perioada de creditare, te bucuri de urmatoarele beneficii:
iti oferim un imprumut de pana la 20.000 de lei
0 lei comision de analiza si aprobare a dosarului de credit
asigurare de viata gratuita

Cat te costa?
dobanda fixa pe toata perioada de creditare este 21.9 %
comisionul lunar de administrare a creditului este de 5 lei

Ce alte costuri sunt?
Comision de rambursare anticipata:
1% din creditul rambursat anticipat, daca intre data rambursarii si data incetarii
contractului este mai mult de un an
0,5% din creditul rambursat anticipat daca intre data rambursarii si data incetarii
contractului nu este mai mult de 1 an

Conditii de obtinere
Ca sa obtii un CREDIT ONLINE, trebuie sa indeplinesti urmatoarele conditii:
sa ai venituri permanente, de minim 750 de lei
sa ai vechime la actualul angajator de minim 3 luni
sa ai varsta minima de 26 ani in momentul solicitarii creditului
sa ai maxim 70 de ani la sfarsitul perioadei de creditare
sa ai cetatenie romana
Dupa aprobarea solicitarii de credit, vei semna Contractul de credit intr-o unitate Banca
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Transilvania convenita de comun acord, iar suma finantata se va ridica de la orice casierie
Banca Transilvania din tara.

Cum il obtii?
Urmezi doar 3 pasi si obtii preaprobarea:
1. Simulezi creditul dorit
2. Pregatesti si incarci pe site documentele de venit
3. Completezi formularul de preaprobare
Inainte sa completezi formularul de preaprobare va trebui sa pregatesti cateva documente.
Scaneaza/fotografiaza si incarca pe site urmatoarele documente:
Acte de identitate
carte de identitate si unul din urmatoarele documente:
certificat de nastere / permis de conducere / card de sanatate
Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Biroul de Credit si Acord
de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit
acord semnat de catre solicitant
Acte de venit
pentru salariati - adeverinta de salariu originala, completata, semnata si stampilata de
angajator
pentru pensionari - cupon de pensie din ultima luna
Fiecare document se incarca individual. Trebuie sa actionati butonul de "Adauga inca un fisier"
pentru fiecare upload, sau "Sterge fisier" pentru a sterge fisierul.
1. Adeverinta de salariu

2. Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la SC Biroul de Credit SA si
Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit
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