Banca Transilvania

Primul Credit
In unitatile Banca Transilvania unde impreuna cu consultantii nostri vei parcurge pasii necesari
aplicarii. Daca ai nevoie de mai multe detalii, lasa-ne datele in formularul de contact de mai sus
si te sunam noi.

Valoarea creditului: intre 2000 si 5000 lei
Perioada contractului: intre 6 si 24 luni
Asigurare de viata: gratuita
Comision de analiza: 150

Criterii de eligibilitate
Criterii de eligibilitate
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Venituri permanente de minim 1000 lei

Vechime de minim 3 luni la actualul angajator

Maxim 27 de ani la sfarsitul perioadei de creditare
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Venituri permanente de minim 1000 lei

Vechime de minim 3 luni la actualul angajator

Maxim 27 de ani la sfarsitul perioadei de creditare

Documente necesare
Actul de identitate
Acordul de interogare a veniturilor la ANAF. Daca veniturile nu sunt disponibile in baza
ANAF: adeverinta de venit (descarca aici) sau ultimul talon de pensie
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Cat te costa?
Dobanda fixa pe toata perioada de creditare este de 34,90%
Comisionul lunar de administrare a creditului este de 5 lei
Comisionul de analiza a dosarului de credit este de 150 de lei

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

Exemplu reprezentativ:
Pentru un credit in valoare de 5.000 de lei, cu dobanda fixa pe toata perioada de creditare
(34.90%), comision de analiza 150 de lei, comision lunar de administrare 5 lei, contractat pe o
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perioada de 24 de luni, platesti o rata lunara de 306,10 de lei. In acest caz, DAE (Dobanda
Anuala Efectiva) va fi de 48.30%, costul total al creditului este 2.346,40 de lei, iar valoarea
totala platibila va fi de 7.346,40 de lei.
------------------In luna august un NOU protocol incheiat intre BT Direct si ANAF a intrat in vigoare, conform
Ordinului Presedintelui ANAF nr. 146/2022 publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 157 din 16
februarie 2022. Noul Protocol ofera posibilitatea obtinerii informatiilor privind veniturile
persoanelor fizice care aplica pentru un credit. Informatiile sunt preluate cu acordul aplicantului,
cu protejarea si asigurarea secretului profesional, cu respectarea drepturilor ce privesc
prelucrarea datelor cu caracter personal. Protocolul are ca scop imbunatatirea procesului de
aplicare pentru un credit prin simplificarea documentatiei si accesul mai usor la finantare.
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