PUNE-ȚI ȘI
DORINȚELE
ÎN LINIA ÎNTÂI
Alege un credit de la BRD
pe măsura planurilor tale
de viitor și poți câștiga
premii așa cum meriți.

35 VOUCHERE EMAG X 500 LEI
CREDITUL HABITAT SAU LA CASA MEA
10 VOUCHERE EMAG X 200 LEI
CREDITUL EXPRESSO SAU CARDUL DE CREDIT BRD

*Valoarea totală brută a premiilor este de 19.500 lei. Premiile constau în 35 de vouchere eMAG în valoare de 500 lei și
10 vouchere eMAG în valoare de 200 lei. Campania este valabilă în perioada 22.06.2020-19.09.2020 pentru clienții care își
încasează salariul în contul BRD, angajați ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Ministerului Apărării
Naționale (MApN) sau salariaților din domeniul medical din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
Produsele de creditare participante în cadrul campaniei sunt: Creditul Expresso, Creditul Habitat, Creditul La Casa Mea și
Cardul de Credit de la BRD. Regulamentul de desfășurare a campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la
orice agenție BRD din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

EXPRESSO

LA CASA MEA

DOBÂNDĂ FIXĂ PENTRU REFINANȚARE

DOBÂNDĂ FIXĂ DE 5,5% ÎN PRIMII 5 ANI

DE LA 6,99%*

ULTERIOR IRCC + 2,95%*

*Pentru credite de peste 75.000 lei, dacă îți încasezi veniturile la
BRD și refinanțezi credite de la alte bănci/instituții financiare
(inclusiv nebancare)
Exemplu reprezentativ pentru un credit de nevoi personale EXPRESSO
de 75.100 lei, acordat pe o perioadă de 5 ani și rambursat în 60 de rate
lunare egale, dacă încasezi venitul în contul curent BRD și refinanțezi
credite de la alte bănci/instituții financiare (inclusiv nebancare):
dobândă fixă de 6,99%, DAE este de 8,5% și include comisionul de
analiză dosar de 200 lei, comisionul de administrare lunară a contului
curent asociat creditului de zero lei (cost valabil pe perioada încasării
venitului în cont BRD) si asigurarea de viaţă: 0,09% pe lună la soldul
creditului (dacă optezi pentru asigurarea distribuită de BRD, în calitate
de agent afiliat al Asiguratorului BRD Asigurări de Viață). Valoarea primei
sume lunare de plată 1.554,31 lei, ulterior descrește ca urmare a
diminuării primei de asigurare atașată creditului, iar valoarea totală
plătibilă la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 91.581,95 lei.
Înainte de a lua decizia de a te împrumuta, analizează caracteristicile și
implicațiile creditului. Asigură-te că ai înțeles riscurile asociate
contractelor de credit, în principal cu privire la fluctuația veniturilor tale.
Ofertă valabilă în perioada 29 iunie - 30 septembrie 2020.

HABITAT
DOBÂNDĂ VARIABILĂ

IRCC+2,85%*

*Exemplu reprezentativ valabil la 01.07.2020, calculat pentru creditul
HABITAT, în valoare de 220.000 Lei, acordat pe o perioadă de 30 de ani
și rambursat în 360 de rate lunare egale, cu încasarea venitului în cont
BRD: dobândă variabilă 2,85% + IRCC*, DAE 5,99%, valoarea primei
rate lunare 1.315,21 lei, ulterior descrește, valoarea totală plătibilă:
460.849,33 lei, care include comision analiză dosar 650 lei, comision
administrare lunară cont curent asociat creditului zero lei (cost valabil
pe perioada încasării venitului în cont BRD), asigurare de viață 0,045%
pe lună, percepută la soldul creditului (dacă optezi pentru asigurarea
distribuită de BRD, în calitate de agent afiliat al Asiguratorului BRD
Asigurări de Viață). Costul cu evaluarea imobilului adus în garanție este
zero lei dacă evaluatorul este desemnat de către bancă. Asigurarea de
imobil (obligatorie) depinde de valoarea acestuia. Creditul este
garantat cu ipotecă imobiliară. Dacă, pe durata creditului, renunți la
încasarea venitului în cont BRD, atunci dobânda devine 3,77% + IRCC.
*Dobânda anuală este compusă din marja băncii + IRCC. IRCC valabil în
perioada 01.07.2020 – 30.09.2020 este 2,41%. Înainte de a lua decizia
de a te împrumuta, analizează caracteristicile și implicațiile creditului.
Asigură-te că ai înțeles riscurile asociate contractelor de credit, în
principal cu privire la fluctuația veniturilor tale, la variația indicilor de
referință, în cazul creditelor cu dobândă variabilă sau la riscul valutar,
în cazul în care veniturile obținute sunt în altă valută decât cea a
creditului. Consecințele nerambursării pot fi raportarea la Biroul de
Credit și la Centrala Riscurilor Bancare, precum și declanșarea
procedurilor de recuperare.

*Exemplu reprezentativ valabil la data 01.07.2020, calculat pentru
finanțarea primei locuințe printr-un credit La Casa Mea, în valoare de
190.000 Lei, acordat pe o perioadă de 30 de ani și rambursat în 360 de
rate lunare egale, cu încasarea venitului în cont BRD: dobândă fixă de
5,50% în primii 5 ani și ulterior variabilă 2,95% + IRCC*, DAE 6,15%,
valoarea primei rate lunare 1.164,30 lei, ulterior descrește, valoarea
totală plătibilă: 404.039,14 lei, care include comision analiză dosar 650
lei, comision administrare lunară cont curent asociat creditului zero lei
(cost valabil pe perioada încasării venitului în cont BRD), asigurare de
viață 0,045% pe lună, percepută la soldul creditului (dacă optezi pentru
asigurarea distribuită de BRD, în calitate de agent afiliat al
Asiguratorului BRD Asigurări de Viață). Costul cu evaluarea imobilului
adus în garanție este zero lei dacă evaluatorul este desemnat de către
bancă. Asigurarea de imobil (obligatorie) depinde de valoarea acestuia.
Creditul este garantat cu ipotecă imobiliară. Produsul este valabil doar
dacă îți încasezi venitul în cont BRD și nu deții în proprietate exclusivă
sau împreună cu partenerul nicio locuință, indiferent de momentul în
care a fost dobândită. Dacă, pe durata creditului, renunți la încasarea
venitului în cont BRD, atunci dobânda devine 6,05% dobândă fixă în
primii 5 ani de la acordarea creditului și 3,77% + IRCC ulterior.
*Dobânda anuală este compusă din marja băncii + IRCC. IRCC valabil în
perioada 01.07.2020 – 30.09.2020 este 2,41%. Înainte de a lua decizia
de a te împrumuta, analizează caracteristicile și implicațiile creditului.
Asigură-te că ai înțeles riscurile asociate contractelor de credit, în
principal cu privire la fluctuația veniturilor tale, la variația indicilor de
referință, în cazul creditelor cu dobândă variabilă sau la riscul valutar,
în cazul în care venitruile obținute sunt în altă valută decât cea a
creditului. Consecințele nerambursării pot fi raportarea la Biroul de
Credit și la Centrala Riscurilor Bancare, precum și declanșarea
procedurilor de recuperare.

CARDUL DE CREDIT BRD
6 RATE* FĂRĂ DOBÂNDĂ

ORIUNDE ÎN LUME

*Rate fără dobândă pentru plăți de minim 200 de lei, la comercianți
sau online.
Exemplu reprezentativ pentru o linie de credit atașată Cardului de
Credit Standard, în valoare de 5.000 lei, pe 4 ani: dobândă fixă 26%,
DAE: 30,82%, comision administrare card: 50 lei/an, valoarea totală
plătibilă: 10.403,56 lei, suma minimă de plată lunară este de 3,5% din
soldul utilizat, minim 20 lei. Condițiile de desfășurare ale campaniei,
mecanismul de funcționare al programelor de rate și detalii privind
perioada de grație sunt disponibile pe www.brd.ro/card-de-credit.

SUNTEM MEREU LA DISPOZIȚIA TA:

MYBRD CONTACT

ÎN AGENȚIILE BRD

0800.803.803 - Număr TelVerde gratuit
în rețeaua Telekom
021.302.61.61 - Număr apelabil din orice
rețea de telefonie
*BANCA (*22622) - Număr cu tarif normal,
apelabil din rețelele Orange sau Vodafone

Ramona-Violeta Badilita
Director Agentia Vasile Conta, Bd Independentei, nr 9-11
Email: ramona.badilita@brd.ro; Mobil : 0733.995.372

WWW.BRD.RO

LEFTER Bianca
Director Agentie, Agentia COPOU, Bd. Carol, nr. 8
Email: bianca.lefter@brd.ro; Mobil: 0728.880.786

