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*Valoarea maximă de 120.000 lei se aplică în situatia refinantării creditelor acordate de alte instituții financiare. Altfel valoarea maximă este de 100.000 Lei. 

 

 

 

Tip cost 
Valoare credit* (LEI) 

5.000 – 120.000 

Rata dobânzii standard (fixă) 11,95% 

Rata dobânzii personalizate (fixă), condiționată de 

transferul venitului net într-un cont curent deschis 

la Bancă pe toată durata creditului  

11,45% 

Comision analiză dosar 200 Lei   

Comision administrare credit gratuit 

Comision administrare cont curent  conform ”Listă Comisioane Standard (LCS)” în vigoare 

Comision rambursare anticipată 

1 % din suma rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data 
convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an; 
 
0,5 % din suma rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și 
data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an. 

Comision pentru servicii prestate la cererea 
consumatorului 

100 Lei/ operațiune 

Cost înscriere garanție la RNPM gratuit 

Cost executare ordin de plată condiționat (în cazul 
refinanțărilor) 

gratuit 

CREDIT DE NEVOI PERSONALE în LEI (credite noi și refinanțare, începând cu 01.02.2023) 
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Tip cost 
Valoare credit (LEI) 

100  – 10.000 Eur (echivalent în Lei) 

Rata dobânzii (variabilă) 4,90% + IRCC 

Comision analiză dosar 100 Lei 

Comision administrare cont curent  conform ”Listă Comisioane Standard (LCS)” în vigoare 

Comision pentru servicii prestate la cererea consumatorului 100 Lei/ operațiune 

Cost înscriere garanție la RNPM* gratuit 

Tip cost 
Valoare credit (LEI) 

1.000  – 119.000 Eur (echivalent în Lei) 

Rata Dobânzii (variabilă) 2,00% + IRCC 

Comision unic analiză datorat FNGCIMM, reținut doar în cazul 
Promisiunilor de garantare 

0,15% pe an aplicat la valoarea Promisiunii de garantare 

Comision de gestiune datorat FNGCIMM 0,30% pe an aplicat la valoarea garanției și plătit lunar 

Comision administrare cont curent  gratuit 

Comision pentru servicii prestate la cererea consumatorului 100 Lei/ operațiune 

Cost înscriere garanție la RNPM gratuit 

Cost executare ordin de plată condiționat  gratuit 

DESCOPERIT AUTORIZAT DE CONT în LEI (credite noi acordate începând cu 03.08.2020) 

Creditul Noua Casă (credite noi acordate începând cu 24.03.2021) 
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Tip cost 
Valoare credit (LEI) 

10.000  – 400.000 Eur (echivalent în Lei) 

Tip rata dobanda Variabila Fixa in primii 3 ani si apoi variabila 

Rata dobânzii standard (variabilă) 2,80% + IRCC 
Fixa: 7.20% 

Variabila: 2.80% + IRCC 

Rata dobânzii personalizate (variabilă), condiționată de 

transferul venitului net într-un cont curent deschis la Bancă 

pe toată durata creditului  

2,30% + IRCC 

 
Fixa: 6.70% 

Variabila: 2.30% + IRCC 

Comision analiză dosar 600 Lei 

Comision de administrare credit                                                         gratuit 

Comision administrare cont curent  conform ”Listă Comisioane Standard (LCS)” în vigoare 

Comision pentru servicii prestate la cererea consumatorului 100 Lei/ operațiune 

Cost înscriere garanție la RNPM gratuit 

Cost executare ordin de plată condiționat  20 Lei / operatiune de plata 

Creditul pentru investiții imobiliare (credite noi acordate începând cu 15.05.2023) 
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*Este destinat achizitiei unei locuinte finalizate incadrata in clasa A de eficienta energetica (conform certificatului de performanta energetica) 

 

In plus, în cazul creditelor Noua Casă și creditelor pentru investiții imobiliare este necesar să încheiați: 

▪ asigurarea facultativă a locuinței împotriva tuturor riscurilor și cel puțin pentru suma indicată de Bancă; 

▪ Costurile cu asigurarea vor fi cele indicate de asiguratorul ales de dumneavoastră și vor fi achitate separat de credit. 

▪ asigurarea obligatorie PAD conform prevederilor legale în vigoare, în valoare de 20 Eur/ an (echivalent in lei la cursul BNR valabil 
din ziua efectuării plății) 

▪ raportul de evaluare, intocmit de un evaluator acreditat ANEVAR. Costul evaluarii va fi achitat direct către evaluator, conform listei 
de preturi practicate de acesta. 

▪ documentele notariale, ca de ex. contractul de vanzare- cumparare / schimb al imobilului, contractul de ipoteca imobiliara inscrierile 
în Cartea Funciara. Costul cu intocmirea acestora va fi  achitat notarului public, în mod direct de către dumneavoastră. 

Tip cost 
Valoare credit (LEI) 

10.000  – 400.000 Eur (echivalent în Lei) 

Tip rata dobanda Variabila Fixa in primii 3 ani si apoi variabila 

Rata dobânzii standard (variabilă) 2,60% + IRCC 
Fixa: 7.00% 

Variabila: 2.60% + IRCC 

Rata dobânzii personalizate (variabilă), condiționată de 

transferul venitului net într-un cont curent deschis la Bancă 

pe toată durata creditului  

2,10% + IRCC 

 
Fixa: 6.50% 

Variabila: 2.10% + IRCC 

Comision analiză dosar 600 Lei 

Comision de administrare credit                                                         gratuit 

Comision administrare cont curent  conform ”Listă Comisioane Standard (LCS)” în vigoare 

Comision pentru servicii prestate la cererea consumatorului 100 Lei/ operațiune 

Cost înscriere garanție la RNPM gratuit 

Cost executare ordin de plată condiționat  20 Lei / operatiune de plata 

Creditul VERDE* pentru investiții imobiliare (credite noi acordate începând cu 15.05.2023) 


