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Creditul de Oriunde cu reﬁnanțare pe 10 ani
Dă restart planurilor tale cu un credit de nevoi personale cu reﬁnanțare de la First Bank.
Creditul de nevoi personale cu reﬁnanțare se acordă pentru reﬁnanțarea creditelor acordate înainte de 8 iulie 2020 pe o
perioadă maximă de 10 ani. Poți aplica acum de oriunde ai ﬁ, în orice sucursală sau prin Video Banking, mai ușor ca niciodată.

De ce să alegi Creditul de Oriunde cu reﬁnanțare?
Beneﬁciezi de o limită generoasă pentru împrumut, de până la 147 000 lei, prin creditul de nevoi personale cu reﬁnanțare*.
Te bucuri de ﬂexibilitate cu o perioadă de rambursare de până la 120 de luni.
Venitul minim necesar pentru acordarea împrumutului este de doar 2 000 lei.
Aplici pentru credit simplu și ușor, fără documente justiﬁcative, doar în baza actului de identitate.
Dobânda este ﬁxă** în primii 5 ani de creditare, apoi devine variabilă ***.
* Pentru un credit acordat înainte de 8 iulie 2020.
** Revizuibilă trimestrial în funcție de evoluția indicelui de referință pentru creditele acordate.
*** Începând cu al șaselea an de creditare.

Ce avantaje ai?
Beneﬁciezi de asigurare de șomaj, invaliditate sau deces, în baza căreia primești o reducere aplicată dobânzii ﬁxe a
împrumutului, valabilă în primii 5 ani de ﬁnanțare.
Reducere de dobândă în cazul în care deja încasezi sau vei opta să primești venitul lunar într-un cont la First Bank sau dacă
reﬁnanțezi un credit de la o altă bancă sau instituție ﬁnanciară.
Perioada de rambursare a împrumutului este ﬂexibilă și adaptată nevoilor tale. Poți da suma înapoi în cel puțin 6 luni sau cel
mult 120 de luni, în rate lunare, egale sau descrescătoare.

Cum obții creditul?
Dacă ai cetățenie română, minimum 22 de ani sau maximum 65 de ani* și un venit minim de 2 000 lei, optează fără griji
pentru creditul de nevoi personale. Poți să obții împrumutul alături de un coplătitor, dar este important să știi că venitul
vostru trebuie să însumeze minim 4 000 lei și că poți aplica alături de soț sau soție, partener sau parteneră, dar și alături
de o rudă apropiată.
* Vârsta maximă de obținere a împrumutului este de 70 de ani, doar dacă veniturile declarate provin exclusiv din pensie.

Ce documente sunt necesare pentru a aplica?
Dacă îndeplinești criteriile de eligibilitate și veniturile tale sunt înregistrate în baza de date ANAF, atunci poți obține
creditul doar în baza actului de identitate (și al coplătitorului, în cazul în care alegi această variantă). În cazul unei coplăți,
ambii plătitori ai împrumutului se supun acelorași criterii de eligibilitate și acelorași veriﬁcări.
Pentru confortul tău, poți semna toată documentația online, fără a te deplasa la sucursalele First Bank.

Ai alte întrebări? Găsești răspunsurile mai jos.
Polița de asigurare îți va acoperi riscurile provenite din cauza pierderii locului de muncă sau a decesului, în cazul în care
veniturile tale provin din salariu.
Rambursarea anticipată a creditului este posibilă oricând, ﬁind aplicat un comision de 1% în primii 4 ani. Din al 5-lea an de
creditare, rambursarea anticipată a creditului tău nu va mai ﬁ comisionată.
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Vrei să știi mai multe despre dobânzile și comisioanele împrumutului tău?
Consultă tabelele de mai jos.
Dobandă FIXĂ în primii 5 ani și variabilă începând cu al 6-lea an
Valoare credit*
Dobânda standard a băncii

mai mare de
58.000 LEI

între 23.000 și
58.000 LEI

mai mică de
23.000 LEI

10,99%

11,49%

11,99%

Reducere încasare venit

1%

Reducere Asigurare

1%

Reducere Reﬁnanțare alte bănci sau instituții ﬁnanciare

0,5%

Dobânda minimă posibilă

8,49%

8,99%

9,49%

Marja standard a băncii începând din al 6-lea an de creditare

8,99%

9,49%

9,99%

Reducere încasare venit

1%

Reducere Asigurare

0%

Reducere Reﬁnanțare alte bănci sau instituții ﬁnanciare

0,5%

Marja minimă posibilă

7,49%

7,99%

8,49%

DAE calculat la marja minimă posibilă

10,25%

10,81%

11,37%

* Poate include prima de asigurare si/sau comisionul de acordare (dacă este cazul).
** DAE este calculat având în vedere o perioada de creditare de 120 luni și valoarea maximă a creditului pentru ﬁecare dintre intervalele de mai sus, utilizând dobânda ﬁxă în
primii 5 ani și dobanda minimă menționată în tabel, în cazul încasării venitului în cont deschis la First Bank S.A., achiziționând produsul de asigurare și reﬁnanțând cel puțin un
credit deținut la altă bancă. Rata dobânzii aferentă creditului va deveni Variabilă începând cu al 6 lea an, revizuibilă trimestrial și este formată din Indicele de referință pentru
creditele acordate consumatorilor – IRCC (aferent datei de 1.04.2021, respectiv 1,67%) și marja ﬁxă a Băncii.

COMISIOANE
Comision analiză dosar client cu venit încasat la First Bank

0

Comision lunar de administrare credit

0

Comision cont curent client cu venit încasat la First Bank

0

Comision cont curent client standard

6
1% în primii 4 ani, 0% din al 5-lea an

Comision de rambursare anticipată

30 euro sau echivalentul în lei

Comision unic pentru servicii prestate la cererea ta

0,085%

Primă de asigurare (ERGO)

Mai jos, o sinteză a informațiilor prezentate.
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