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OFERTĂ DEDICATĂ ANGAJAȚILOR STRUCTURILOR SUBORDONATE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (MAI), MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE (MAPN) SAU SALARIAȚILOR DIN DOMENIUL MEDICAL SAU DOMENIUL JUSTIȚIEI DIN JUDEȚELE BACĂU, 
BOTOȘANI, IAȘI, NEAMȚ, SUCEAVA ȘI VASLUI

CREDITUL DE NEVOI PERSONALE, CREDITUL 
IMOBILIAR ȘI CARDUL DE CREDIT BRD

50 VOUCHERE eMAG X 500 LEI*

TU AI GRIJĂ DE 
NOI, NOI AVEM 
GRIJĂ DE TINE
Pentru asta, te susținem cu soluții de 
creditare pe măsura nevoilor tale. 
Accesează unul dintre produsele din 
oferta BRD și poți câștiga:



ÎN AGENȚIILE BRD WWW.BRD.RO

MyBRD Contact

SUNTEM MEREU LA DISPOZIȚIA TA: 

6 RATE FĂRĂ DOBÂNDĂ ORIUNDE ÎN LUME*

CREDITUL HABITAT

30 DE ANI*DOBÂNDĂ FIXĂ

CARDUL DE CREDIT BRD

Rate fără dobândă pentru plăți de minimum 
200 de lei. 

*

CREDITUL EXPRESSO

8,95%*

*Exemplu reprezentativ valabil la data 05.07.2022, 
calculat pentru un credit imobiliar HABITAT, în 
valoare de 264.000 Lei, acordat cu un avans de minim 
25%, pe 30 de ani și rambursat în 360 de rate lunare 
egale, cu încasarea venitului în cont BRD: dobânda 
anuală fixă de 9,29%, DAE 10,32% valoarea primei 
rate lunare 2.298,32 lei, ulterior descrește ca urmare a 
diminuării primei de asigurare, valoarea totală 
plătibilă: 815.539,63 lei (poate descrește ca urmare a 
rambursărilor în avans), care include comision 
analiză dosar 650 lei, comision administrare lunară 
cont curent asociat creditului zero lei (cost valabil pe 
perioada deținerii unui pachet de produse și servicii), 
asigurare de viață 0,045% pe lună, percepută la soldul 
creditului (dacă optați 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.   

În cazul în care venitul nu se încasează în cont BRD, 
dobânda anuală devine 9,78%, iar dacă renunți la pachetul 
de produse și servicii, comisionul de administrare lunară 
cont curent devine 6 lei. Detalii privind pachetele de 
produse și servicii sunt disponibile pe brd.ro/carduri și 
conturi/pachete de cont curent. Înainte de a lua decizia de a 
te împrumuta, analizează caracteristicile și implicațiile 
creditului. Asigura-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 dobânda variabilă sau la riscul valutar, în cazul 
în care veniturile obținute sunt în altă valută decât cea a 
creditului. Consecințele nerambursarii pot fi raportarea la 
Biroul de Credit și la Centrala Riscurilor Bancare, precum și 
declanșarea procedurilor de recuperare.

 *Rata dobânzii este cuprinsă între 8,95% și 17,77% 
pe an și este oferită clienților în funcție de o serie de 
elemente avute în vedere în analiza cererii de credit, 
precum istoricul relației cu banca, vechimea și 
stabilitatea la locul de muncă, constanța veniturilor, 
existența unui istoric de creditare și modul în care au 
fost rambursate creditele deținute până în prezent 
etc. Accesibil clienților BRD și online, fără drumuri la 
bancă la: online.brd.ro/CreditOnline

Exemplu reprezentativ pentru o linie de credit atașată 
Cardului de Credit Standard, în valoare de 5.000 lei, pe 
4 ani: dobândă fixă 26% pe an, DAE: 30,82%, comision 
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.
Exemplu reprezentativ pentru o linie de credit atașată 
Cardului de Credit Gold, în valoare de 20.000 lei, pe 4 
ani: dobândă fixă 26% pe an, DAE: 30,43% comision 
administrare card: 150 lei/an, valoarea totală plătibilă: 
41.414,17 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 brd.ro/card-de-credit. 

Exemplu reprezentativ valabil la data 05.07.2022, calculat 
pentru un credit de nevoi personale EXPRESSO, în 
valoare de 35.000 lei, acordat pe o perioadă de 5 ani și 
rambursat în 60 de rate lunare egale, cu încasarea 
venitului în cont BRD și contractarea unui pachet de 
produse și servicii: dobândă fixă de 9,99%/ pe an, DAE 
11,93%, valoarea primei sume lunare de plată 774,98 lei, 
ulterior descrește ca urmare a diminuării primei de 
asigurare, valoarea totală plătibilă 45.847,20 lei, care 
include comision de analiză dosar 200 lei, administrare 
lunară cont curent asociat creditului zero lei (cost valabil 
pe perioada deținerii unui pachet de produse și servicii) și 
asigurarea de viață: 0,09% pe lună, percepută la soldul 
creditului (dacă optezi pentru asigurarea distribuită de 
BRD, în calitate de agent afiliat al Asiguratorului BRD 
Asigurări de Viață). În cazul în care renunți la pachetul de 
produse și servicii, comisionul de administrare lunară 
cont curent devine 6 lei. Înainte de a lua decizia de a te 
împrumuta, analizează caracteristicile și implicațiile 
creditului. Asigura-te că ai înțeles riscurile asociate 
contractelor de credit, în principal cu privire la fluctuația 
veniturilor tale. Lista de pachete de cont curent existente 
în oferta BRD este accesibilă la www.brd.ro/pachete. 

CORINA SELER
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