LISTA DOBANZILOR AFERENTE CREDITELOR DESTINATE PERSOANELOR FIZICE
Valabile din data de: 01/07/2015
STRUCTURA DOBANDA LEI

CREDIT
Nevoi personale fara garantii reale
Nevoi personale fara garantii reale pentru achizitionare de pachete
turistice
Nevoi personale cu garantii reale
Investitii imobiliare
Ipotecar
Descoperit de cont
Credit Agricol APIA

DOBANDA DE REFERINTA

MARJA DE PRODUS

ROBOR 3 LUNI

11.20%

(dobanda de referinta + marja de produs)
ROBOR 3 LUNI + 11,20 %

DOBANDA (%/an)*
12.55

ROBOR 3 LUNI

11.20%

ROBOR 3 LUNI + 11,20 %

12.55

ROBOR 3 LUNI
ROBOR 3 LUNI
ROBOR 3 LUNI
ROBOR 3 LUNI
ROBOR 6 LUNI

6.40%
5.90%
5.90%
12.70%
3.95%

ROBOR 3 LUNI + 6,40 %
ROBOR 3 LUNI + 5,90 %
ROBOR 3 LUNI + 5,90 %
ROBOR 3 LUNI + 12,70 %
ROBOR 6 LUNI + 3,95 %

7.75
7.25
7.25
14.05
5.52

DOBANDA DE REFERINTA
EURIBOR 3 LUNI
EURIBOR 3 LUNI
EURIBOR 3 LUNI

MARJA DE PRODUS

NIVEL DE DOBANDA FINALA
EURIBOR 3 LUNI + 9,55 %
EURIBOR 3 LUNI + 9,10 %
EURIBOR 3 LUNI + 9,10 %

DOBANDA (%/an)**
9.536
9.086
9.086

STRUCTURA DOBANDA EUR

CREDIT
Nevoi personale cu garantii reale ****
Investitii imobiliare****
Ipotecar****

9.55%
9.10%
9.10%

*) cotatia ROBOR 3M este cea stabilita la 30 iunie 2015 (1,35%) si este valabila pentru creditele acordate in luna iulie 2015
**) cotatia EURIBOR 3M este cea stabilita la 30 iunie 2015 (-0.014 %) si este valabila pentru creditele acordate in luna iulie 2015
***) cotatia ROBOR 6M este cea stabilita la 30 iunie 2015 (1,57%) si este valabila pentru creditele acordate in luna iulie 2015
****) In 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 si al dobânzilor
prezentate în tabelul de mai sus se va majora cu 0.20 p.p.

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

PROCENT / VALOARE
LEI / EUR
ZERO
ZERO
1%
3%

COMISION DE ANALIZA CREDIT
COMISION DE ADMINISTRARE CREDIT
COMISION DE ANALIZA CREDIT AGRICOL APIA
DOBANDA PENALIZATOARE CREDIT AGRICOL APIA
TARIF EVALUARE GARANTII REALE ( fara TVA )*
● Apartament / teren intravilan < 1000 mp

300 LEI

● Casa / vila

400 LEI

70 LEI
COMISION UNIC PENTRU SERVICII PRESTATE LA CERERE
Serviciile care intra in sfera de acoperire a comisionului unic, sunt:
• Procesare solicitări privind acordul băncii de instituire a ipotecii de rang subsecvent în favoarea altor bănci, care refinanţează creditul acordat de BCF;
• Schimbare/eliminare coplătitor în contractul de credit;
• Schimbare titular certificat/poliţă de asigurare de viaţă;
• Scrisoare confirmare sold credit;
• Eliberare duplicate acte (cu exceptia 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 **
VALOARE

ADMINISTRARE CONT:
● Persoane fizice

Gratuit

● Adaugare imputernicit/delegat

Gratuit

OPERATIUNI CU NUMERAR IN VALUTA
● 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
întarzieri la plata datoriei lunare, altor sume (în principal, conform
destinaţiei creditului)

Gratuit

● Plăţi reprezentând utilizări din credit

Gratuit

OPERATIUNI CU NUMERAR IN 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, altor sume (în principal, conform destinaţiei
creditului)
● Plăţi reprezentând utilizări din credit

Gratuit

Gratuit

OPERATIUNI 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

PLATI IN SISTEM INTERBANCAR PENTRU SUME REPREZENTAND UTILIZARI DIN CREDIT SI TARIFE AFERENTE SERVICIILOR ASOCIATE
Comision Transfond***

● pana la 50 000 lei

Comision BNR****

● peste 50 000 lei şi plăţi urgente
● in valută, indiferent de sumă

Comisionul băncii corespondente + speze swift

ORDIN DE PLATA CONTIONAT
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

Modificari

15 euro

Anulari

15 euro

**) Operatiunile permise si necomisionate sunt de retragere şi/sau transfer intrabancar şi interbancar a sumelor din creditul acordat, precum şi de încasare a sumelor pentru plata rambursării creditului, dobanzilor si
comisioanelor prevazute in documentele contractuale.
***) In prezent Comisionul Transfond - SENT are valoarea de 0,51 LEI si se aplica platilor in LEI, in valoare de pana la 50 000 LEI.
****) In prezent Comisionul Transfond - BNR - REGIS are valoarea de 6,52 LEI si se aplica platilor in LEI cu valori de peste 50 000 LEI, sau urgente.

TARIF INSCRIERE ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII MOBILIARE

(fara TVA)

INITIAL

67 LEI

MODIFICARE

45 LEI

STINGERE

36 LEI

PRELUNGIRE

45 LEI

REDUCERE

45 LEI

EXTINDERE

45 LEI

INSCRIERE

25 LEI

