LISTA DOBÂNZILOR AFERENTE CREDITELOR DESTINATE PERSOANELOR FIZICE
Valabile din data de: 02/07/2018

STRUCTURĂ DOBÂNDĂ - LEI
DOBÂNDĂ DE REFERINȚĂ

MARJĂ DE PRODUS

(dobânda de referință + marjă de produs)

DOBÂNDĂ
(%/an)*'***

Nevoi personale fără garanții reale

ROBOR 3 LUNI

11.20%

ROBOR 3 LUNI + 11,20 %

14.35

Nevoi personale cu garanții reale

ROBOR 3 LUNI

6.40%

ROBOR 3 LUNI + 6,40 %

9.55

Descoperit de cont

ROBOR 3 LUNI

12.70%

ROBOR 3 LUNI + 12,70 %

15.85

ROBOR 6 LUNI + 2,50 %

5.74

CREDIT

Credit Agricol APIA

ROBOR 6 LUNI

2.50%

FIXĂ (pe toată perioada
creditului)

8.50%

Investiții imobiliare

ROBOR 3 LUNI

4.50%

ROBOR 3 LUNI + 4,5 %

7.65

Ipotecar

ROBOR 3 LUNI

4.50%

ROBOR 3 LUNI + 4,5 %

7.65

DOBÂNDĂ DE REFERINȚĂ

MARJĂ DE PRODUS

(dobânda de referință + marjă de produs)

DOBÂNDĂ
(%/an)**

Nevoi personale cu garanții reale
****

EURIBOR 3 LUNI

8.05%

EURIBOR 3 LUNI + 8,05 %

7.729

Investiții imobiliare****

EURIBOR 3 LUNI

5.85%

EURIBOR 3 LUNI + 5,85 %

5.529

Ipotecar****

EURIBOR 3 LUNI

5.85%

EURIBOR 3 LUNI + 5,85 %

5.529

PRIMUS Studenți

8.50

STRUCTURĂ DOBÂNDĂ - EUR
CREDIT

*) cotația ROBOR 3M este cea stabilită la 30 iunie 2018 (3,15%) și este valabilă pentru creditele acordate în luna iulie 2018
**) cotația EURIBOR 3M este cea stabilită la 30 iunie 2018 (-0,321%) și este valabilă pentru creditele acordate în luna iulie 2018
***) cotatia ROBOR 6M este cea stabilită la 31 mai 2018 (3,24%) și este valabilă pentru creditele acordate în luna iulie 2018
****) În cazul debitorilor care nu beneficiază de efectul unei operaţiuni de acoperire naturală (operaţiune în cadrul căreia debitorul primeşte venituri denominate în valută,
inclusiv operaţiunile de încasare de numerar din transferuri sau din exporturi) sau financiară (operaţiune care are la bază încheierea de către debitor a unui contract cu
instituţia de credit în scopul acoperirii riscului valutar), nivelul marjei de produs și al dobânzilor prezentate în tabelul de mai sus se va majora cu 0.20 p.p.
DOBÂNDĂ PENALIZATOARE
5%
DOBÂNDĂ PENALIZATOARE CREDIT AGRICOL APIA
3%
DOBÂNDĂ DESCOPERIT DE CONT AUTORIZAT ÎN LEI
3%
DOBÂNDĂ PENALIZATOARE CREDIT ÎN LEI
3%
DOBÂNDĂ PENALIZATOARE CREDIT ÎN EURO
Nivel ratei dobânzii penalizatoare pentru restanțele înregistrate de clienții aflați într-o situație specială (şomaj/reducere drastică a salariului/deces) este reprezentată de: Rata
dobânzii curente aferenta creditului/ descoperitului de cont autorizat (la data înregistrării restanței) la care se adaugă 2 p.p. (conform OUG 52/2016).

LISTA COMISIOANELOR AFERENTE CREDITELOR DESTINATE PERSOANELOR FIZICE
COMISIOANE CREDITE DESTINATE PERSOANELOR FIZICE

PROCENT / VALOARE

COMISION DE ANALIZĂ
ZERO
COMISION DE ADMINISTRARE
ZERO
COMISION DE ACORDARE CREDIT AGRICOL APIA
1.00%
TARIF DE EVALUARE GARANȚII REALE (fără TVA)*
● Apartament / teren intravilan < 1000 mp
300 LEI
● Casă / vilă
400 LEI
COMISION UNIC PENTRU SERVICII PRESTATE LA CERERE
70 LEI
Serviciile care intra în sfera de acoperire a comisionului unic sunt:
• Procesarea solicitărilor privind acordul băncii de instituire a ipotecii de rang subsecvent în favoarea altor bănci, care refinanţează creditul acordat de
Banca Comercială Feroviara,
• Schimbarea/eliminarea coplătitorului în cadrul contractului de credit,
• Eliberarea scrisorii de confirmare a soldului creditului,
• Eliberare duplicate acte (cu excepția extrasului de cont şi a solicitărilor provenite de la instituţiile abilitate prin lege)
*) Se percepe pentru fiecare proprietate evaluată. Se completează cu tarifele de evaluare, în funcţie de tipul proprietăţii propuse în garanţie.

COSTURI AFERENTE CONTULUI DE DERULARE CREDIT **
TIP OPERAȚIUNE

VALOARE

ADMINISTRARE CONT:
● Persoane fizice
● Adăugare împuternicit/delegat

Gratuit
Gratuit

OPERAȚIUNI CU NUMERAR ÎN VALUTĂ
● Încasări de sume reprezentând comisioane datorate de client pentru acordarea şi derularea
unui credit, datoria lunară de plată, rambursari anticipate, penalităţi/majorări/costuri
suplimentare datorate pentru întârzieri la plata datoriei lunare, alte sume (în principal,
conform destinaţiei creditului)

Gratuit

● Plăţi reprezentând utilizări din credit

Gratuit

OPERAȚIUNI CU NUMERAR ÎN RON
● Încasări de sume reprezentând tarife aferente serviciilor asociate şi comisioane datorate de
client pentru acordarea şi derularea unui credit, datoria lunară de plată, rambursari
anticipate, penalităţi/majorări/costuri suplimentare datorate pentru întarzieri la plata
datoriei lunare, alte sume (în principal, conform destinaţiei creditului)

Gratuit

● Plăţi reprezentând utilizări din credit

Gratuit

OPERAȚIUNI PRIN VIRAMENT
● Încasări de sume reprezentând tarife aferente serviciilor asociate şi comisioane datorate de
client pentru acordarea şi derularea unui credit, datoria lunară de plată, rambursari
anticipate, penalităţi/majorări/costuri suplimemtare datorate pentru întarzieri la plata
datoriei lunare
● Plăţi în sistem intrabancar pentru sume reprezentând utilizări din credit şi tarife aferente
serviciilor asociate

Gratuit

Gratuit

PLĂȚI ÎN SISTEM INTERBANCAR PENTRU SUME REPREZENTÂND UTILIZĂRI DIN CREDIT ȘI TARIFE AFERENTE SERVICIILOR ASOCIATE
● până la 50 000 lei
● peste 50 000 lei şi plăţi urgente
● în valută, indiferent de sumă

Comision Transfond***
Comision BNR****
Comisionul băncii corespondente + speze swift

ORDIN DE PLATĂ CONDIȚIONAT
Emitere

Speze SWIFT

0.1% aplicat la valoarea ordinului de plata conditionat,
suplimentar fata de comisionul perceput la un ordin de
plata obisnuit
egale cu spezele swift din cadrul listelor de tarife si comisione
aplicat per numar de pagini

Modificări
Anulări

15 EURO
15 EURO

**) Operațiunile permise și necomisionate sunt de tipul retragere şi/sau transfer intrabancar şi interbancar a sumelor din creditul acordat, precum şi de tipul încasare a
sumelor pentru plata rambursării creditului, dobânzilor și comisioanelor prevăzute în documentele contractuale.
***) În prezent Comisionul Transfond - SENT are valoarea de 0.51 LEI și se aplică plăților în LEI, în valoare de până la 50 000 LEI.
****) În prezent Comisionul Transfond - BNR - REGIS are valoarea de 6.52 LEI și se aplică plătilor în LEI cu valori de peste 50 000 LEI sau urgente.

TARIF ÎNSCRIERE ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANȚII MOBILIARE (fără TVA)
INIȚIAL
MODIFICARE
STINGERE
PRELUNGIRE
REDUCERE
EXTINDERE
ÎNSCRIERE

67
45
36
45
45
45
25

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

