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credit super util  
fişă de informare clienţi şi listă de tarife şi comisioane 

AVANTAJE CREDIT 
 

CARACTERISTICI CREDIT 
 
 Disponibilitate: achitarea cumpărăturilor prin credit clasic 
 Sumă finanţată: 600 – 30.000 lei 
 Perioadă de creditare: 6 – 60 luni 
 Dobândă anuală fixă:  

o 16,7% - între 6 şi 12 luni; sumă finanţată: 600 – 3.000,00 lei 
                                  - între 13 şi 60 luni; sumă finanţată: 600 – 30.000 lei 

o 7,0% - între 6 şi 12 luni; sumă finanţată: 3.000,01 – 30.000 lei 
 Comision de analiză dosar: 100 lei 
 Comision lunar de administrare:  

o 2,0% (se aplică la soldul creditului) - între 6 şi 12 luni; sumă finanţată: 600 – 3.000,00 lei 
o 1,5% (se aplică la soldul creditului) - între 13 şi 60 luni; sumă finanţată: 600 – 30.000 lei 
o 0,4% (se aplică la soldul creditului) - între 6 şi 12 luni; sumă finanţată: 3.000,01 – 30.000 lei 

 Avans: opţional 
 Asigurare opţională de viaţă (se aplică la soldul creditului): 0,44%-pachet „Standard”, 0,64%-pachet „Optim”, 

0,84%-pachet „Senior”  
 Rambursare in avans:  

o 0,5% din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp rămasă până la încetarea 
contractului de credit nu este mai mare de un an  

o 1% din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp rămasă până la încetarea 
contractului de credit este mai mare de un an 

 Vârstă: 18 - 69 ani  
*Documente necesare: 

o actul de identitate - original şi copie 
o document care sa ateste veniturile : 

 pentru salariati, adeverinţă de salariu (original), şi respectiv adeverinţa privind veniturile 
declarate autorităţilor fiscale (original), dacă această informaţie nu este inclusă în 
adeverinţa de salariu 

  pentru pensionari, talonul de pensie – original 
 

Împrumutatorul îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente necesare. 

BRD Finance IFN S.A. 

Dobândă fixă în lei 

Răspuns rapid, în cel mult 2 ore* 

Asigurare opţională de viaţă pentru evenimente neprevazute 

Exemplu de rambursare a unui produs de 3.000,01 lei prin "Credit Super Util" oferit de BRD Finance IFN S.A: 
dobândă anuală fixă: 7%; DAE: 19,65%; valoarea ratei lunare: 275,14 lei; durata contractului de credit: 12 luni; costul 
total al creditului: 301,67 lei (ce include dobândă anuală fixă, comisionul de analiză dosar de 100 lei si comisionul 
lunar de administrare de 0,4% aplicat la soldul curent al creditului); valoarea totală a creditului: 3.000,01 lei; valoarea 
totală platibilă: 3.301,68 lei. În calculul DAE şi al ratei lunare nu este inclusă prima de asigurare de viaţă, aceasta 
având caracter opţional. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală. Pentru modificări la 
nivelul valorii finanţate şi/sau al duratei creditului, vă rugăm să solicitaţi detalii operatorilor de credit. 

http://www.brd.ro/&files/adeverinta-brdf.pdf

