Creditul pentru nevoi personale

Idea::selfie
Ghidul Clientului

Ce face Idea::selfie pentru tine?
Prin creditul de nevoi personale Idea::selfie este simplu sa iti
pui planurile in practica:
UNA DINTRE CELE MAI GENEROASE LIMITE DE CREDIT DIN PIATA: obtii pana
la 100.000 de lei;
USOR DE ACCESAT SI DE OBTINUT: pentru a solicita creditul de nevoi personale
trebuie sa vii in sucursalele noastre doar cu actul de identitate, daca obtii venituri
standard salariale si daca ne declari toate informatiile financiare necesare (de
exemplu: credite existente, popriri etc.);
COSTURI MICI: beneficiezi de una dintre cele mai bune oferte de dobanda, incepand
de la doar 4,9% marja de dobanda variabila - daca iti aduci salariul la Idea::Bank
(DAE 9,18%), sau de dobanda fixa incepand de la 8,9% - in conditiile virarii salariului
la Idea::Bank (DAE 10%)
TRANSPARENTA: 0% comision de administrare credit & comision de analiza
perceput doar in cazul acordarii creditului;
MODALITATE DE RAMBURSARE: rambursezi rapid prin internet banking
Idea::iBank, in orice sucursala Idea::Bank sau prin statiile de plata SelfPay.

www.idea-bank.ro

Pune-ti planurile intr-un Idea::selfie si esti sigur ca lucrurile se vor intampla asa cum iti doresti:

Beneficiari

• Persoane fizice
• Venit minim de 1.500 Lei pentru un singur aplicant

Venituri acceptate

• O serie intreaga de venituri: salarii, pensii, dividende, venituri din chirii, venituri din drepturi de autor, venituri din
strainatate, venituri din profesii liberale, navigatori etc.

Destinatie

• Nevoi personale
• Refinantare
• Refinantare + nevoi personale

Suma creditului

• Min 15.001 RON, Max 100.000 Lei

Termenul

• Min 6 luni, Max 60 luni
• Exceptie: max 96 luni refinantare credite < 31/10/11

Garantii

• Ipoteca mobiliara asupra veniturilor
• Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la IDEA BANK
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Pentru ca ne plac lucrurile clare de la inceput, mai jos poti gasi detaliate toate costurile asociate
creditului de nevoi personale Idea::selfie:
Costuri la inceput de drum
– care pot fi retinute din
suma creditului

•
•
•
•

•

Costuri pe durata calatoriei

•
•
•

Comision de analiza: 400 lei pentru creditul de nevoie personale, ZERO lei in cazul refinantarii fara suma
suplimentara
Comision interogare Birou Credit: 2.5 lei/ participant
Comision de inregistrare in Arhiva Electronica: 65,7 lei, aplicat exclusiv pentru sume > 10.000 lei
Dobanda variabila: ROBOR la 3 luni + Marja fixa
Marja fixa: de la 5,90% pana la 12%, in functie de istoricul de plata si de datele socio-demografice ale
imprumutatului
Discount: 1% (punct procentual) din marja daca optezi pentru virarea venitului intr-un cont deschis la
Idea::Bank
Dobanda fixa: de la 9,9% pana la 16%, in functie de istoricul de plata si de datele socio-demografice ale
imprumutatului
Discount: 1% (punct procentual) din marja daca optezi pentru virarea venitului intr-un cont deschis la
Idea::Bank
Comision lunar de administrare credit: 0 lei
Comision lunar de administrare cont curent: 3 lei
Comision de rambursare anticipata:
 0% (zero) – in cazul dobanzii variabile;
 In cazul dobanzii fixe:
a.1% din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data
convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an;
b. 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si
data convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an
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Eu cam cat as plati?
Pentru a fi mai simplu, iata cateva exemple de valoare credit si rata aferenta, in cazul unei dobanzi
variabile, pentru a-ti face o idee cat mai clara despre cat vei plati in fiecare luna:
VALOARE CREDIT

RATA LUNARA in conditiile unei
dobanzi variabile

100.000 lei

2.035 lei

90.000 lei

1.832 lei

50.000 lei

Dobanda: ROBOR 3 luni + marja de 4,9%,
daca iti aduci veniturile la Idea::Bank

1.018 lei

30.000 lei

611 lei

10.000 lei

204 lei

9.000 lei

183 lei

5.000 lei

102 lei

Perioada credit: 60 de luni (5 ani)

Exemplu de calcul: Pentru un credit Idea::selfie in suma de 30.000 lei, contractat pe un termen de 5 ani, cu un comision de analiza dosar de 400
lei, te poti incadra de la o dobanda variabila minima de 8,16% (cu o rata lunara de 611 lei, DAE de 9,18%, valoare totala platibila de 36.635 lei)
pana la o dobanda variabila maxima de 14,26% (cu o rata lunara de 702 lei, DAE de 16%, valoare totala platibila de 42.126 lei).
Dobanda s-a calculat dupa formula ROBOR la 3 luni din data de 05.03.2019 in valoare de 3,26% + marja fixa (de la 5,9% pana la 12% in functie
de profilul tau socio-demografic si financiar) si include discount in valoare de 1 punct procentual pentru virarea venitului prin Idea::Bank.
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Eu cam cat as plati?
Exemple de valoare credit si rata aferenta pentru creditele cu dobanda fixa:
VALOARE CREDIT

RATA LUNARA in conditiile unei
dobanzi fixe

100.000 lei

2.071 lei

90.000 lei

1.864 lei

50.000 lei

Dobanda: 8,90%, daca iti aduci veniturile
la Idea::Bank

1.035 lei

30.000 lei

621 lei

10.000 lei

207 lei

9.000 lei

186 lei

5.000 lei

104 lei

Perioada credit: 60 de luni (5 ani)

Exemplu de calcul: Pentru un credit Idea::selfie in suma de 30.000 lei contractat pe un termen de 5 ani, cu un comision de analiza dosar de 400
lei, te poti incadra de la o dobanda fixa minima de 8,90% (cu o rata lunara de 621 lei, DAE de 10%, valoare totala platibila de 37.278 lei) pana la o
dobanda fixa maxima de 15% (cu o rata lunara de 714 lei, DAE de 16,90%, valoare totala platibila de 42.822 lei).
Dobanda (de la 9,90% pana la 16%, in functie de profilul tau socio-demografic si financiar) s-a calculat luand in considerare un discount in valoare
de 1 punct procentual pentru virarea venitului prin Idea::Bank.
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Cum poti aplica pentru Idea::selfie?
Online, prin Calculatorul cu Dorinte sau pe oferte.ideabank.ro, completand formularul de inscriere. Un
consultant Idea::Bank te va contacta in cel mai scurt timp
posibil.
Suna la *4455 / 021.318.95.00.
Ne poti vizita in oricare dintre sucursala Idea::Bank
pentru mai multe detalii.
Prin SMS la 1710 cu mesajul “Selfie” si te sunam noi.
Intra si pe pagina noastra de Facebook si fii la curent cu
toate ideile pe care le pregatim pentru tine.

www.facebook.com/ideabankromania
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Va multumim!
www.idea-bank.ro

