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motive să alegi
Garanti BBVA
/ Și ai intrat în clubul câștigătorilor
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Operațiune/tip tranzacție

Deschidere Ɔi administrare cont curent
Retragere numerar la orice bancomat din
România
Administrare serviciu Internet Banking Ɔi
Mobile Banking

Activează serviciul Alerte SMS și pentru
numai 2 lei/lună vei avea acces în timp
real la tranzacțiile contului tău.
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ѺPentru plata integralþ a datoriei curenteю Dobúnda Anualþ Efectivþ ѰDAEѱ este de ФФяЩ ڔpentru un card de credit
Bonus Card Classic cu o limitþ de credit de ЧюХШЩ leiя utilizatþ imediat Ɔi Ľn Ľntregimeя creditul rambursúnduѣse Ľn УФ rate
lunare egaleю Dobúnda este fixþѐ УЫяФ ڔpe anё Valoarea ratei lunareѐ ЦЫЧяУ leiё Valoarea totalþ plþtibilþѐ ЧюЫЪФяЧ leiё Taxa
anualþ administrare cardѐ ФТ leiё Comision utilizare bancomat pentru numerarя alte banciѐ У ڔdin suma utilizatþ  کЧ leiю
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Perioadă campanie: 1 septembrie – 31 decembrie 2020.
www.garantibbva.ro/_assets/ro/pdf/Campanie_credite_nevoi_personale_fara_garantii_reale_imobiliare.pdf

Exemplu de calcul pentru oferta cu încasare salariu:
Dobânda Anualê Efectivê (DAE) este de 9,91%/an, pentru un credit de nevoi personale în valoare
de 20.000 lei pe o perioadê de 60 luni cu rambursare în rate egale. Dobânda este 7,41%/an, fixê,
comisionul de analizê este 0 lei, iar comisionul de administrare lunar este 20 lei. Valoarea ratei
lunare este 419,90 lei, iar valoarea totalê plêtibilê 25.325,65 lei.
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2,55%
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Dobânda Anualê Efectivê (DAE) este de 5.08%/an, pentru un credit
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imobiliar în valoare de 225.000 lei pe o perioadê de 360 luni, cu
rambursare în rate egale. Dobânda este 4.72%/an, variabilê, formatê
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din IRCC la 3 luni + marja bêncii 2.55%, comisionul de analizê este 0 lei,
iar comisionul de administrare lunar este 0 lei. Valoarea ratei lunare
www.garantibbva.ro/_assets/ro/pdf/Campanie_refinantare_credite_imobiliare.pdf este 1.169,64 Lei, iar valoarea totalê plêtibilê 432,149.64 lei.

Perioadă campanie: 20 august – 31 decembrie 2020

*Asigurarea de viaŨê este oferitê gratuit dacê solicitantul creditului se încadreazê în termenii Ţi condiŨiile Asiguratorului.
**Indicele de referinŨê IRCC 3M se actualizeazê la fiecare 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie Ţi 1 octombrie pe toatê durata creditului.
***DAE este calculatê utilizând urmêtoarele ipoteze:
a) contractul de credit rêmâne valabil pe perioada convenitê, iar creditorul Ţi consumatorul îŢi vor îndeplini obligaŨiile în condiŨiile Ţi
termenele convenite în contractul de credit;
b) rata dobânzii Ţi celelalte costuri ramân fixe în raport cu nivelul stabilit în momentul încheierii contractului. Prin contractarea unui
credit cu dobandê variabilê vê expuneŨi riscului de ratê a dobânzii, ce vê poate afecta posibilitatea de platê. Acest risc este generat de
creŢterea indicelui de referinŨê menŨionat în componenta ratei dobânzii, ce poate determina creŢterea ratei dobânzii Ţi majorarea
sumei lunare de rambursat. Veniturile dumneavoastrê pot varia.
Va rugêm sê vê asiguraŨi cê veŨi putea achita ratele lunare, în cazul în care veniturile dumneavoastrê vor scêdea. De asemenea, costul
total al creditului, arêtat de DAE, se poate schimba pe parcursul derulêrii contractului de credit.
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Nume: Grigorie Alexandra
Telefon: 0737.023.579
Email: alexandra.grigorie@garantibbva.ro
Nume: Corneanu Geanina
Telefon: 0725.154.889
Email: ionela.corneanu@garantibbva.ro
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#



$

%



$



&



'



(



)



)



*



$



-



%



+



"



.



/



0



/



.



.



1



2



1

2



"

#

$

%



$



&



'



(



)



)



*



$



%



+



,



$





&

!

(

$









