FIȘĂ INFORMARE
Cardul allinclusive BRD Finance Mastercard
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Card Mastercard
cu CIP și bandă
magnetică

Utilizare națională
și internațională

Tehnologie
contactless

Perioadă
de valabilitate
extinsă

ACHIZIȚIONEZI DEȘTEPT TOT CE ÎȚI DOREȘTI
LA ALEGEREA TA, POȚI TRANSFERA BANI DIN LIMITA DE CREDIT, ÎN CONTUL CURENT
LIMITA DE CREDIT DE PÂNĂ LA 20.000 LEI
INDISPENSABIL PENTRU CUMPĂRĂTURI ÎN RATE CU 0% DOBÂNDĂ*
NUMAI PENTRU TINE
CUMPĂRĂTURI CU PÂNĂ LA 47 DE ZILE PERIOADĂ DE GRAȚIE, ORIUNDE ÎN LUME
LEJERITATE ÎN ACHIZIȚIILE ON-LINE, LA PARTENERII BRD FINANCE
UTILIZEZI CARDUL LA ORICE BANCOMAT** PENTRU RETRAGERI DE NUMERAR
SIGURANȚĂ ȘI RAPIDITATE, PRIN TEHNOLOGIA CONTACTLESS
IDEAL PENTRU A-ȚI PUNE ÎN PRACTICĂ ORICE PLAN
VALABILITATEA CARDULUI DE 4 ANI
EMITEREA ELECTRONICĂ A EXTRASULUI DE CONT LUNAR

* La partenerii BRD Finance.
** La orice bancomat care afișează sigla Mastercard.

Tarife și comisioane
DOBÂNZI ANUALE
Tranzacții “Plata în rate”

31,43% (06.04.2021 - 05.07.2021)

(retrageri de numerar, sume opționale neachitate din ratele provenind din tranzacții
“Rate cu 0% dobândă” sau “ Plata cu perioadă de grație”)

dobândă actualizată trimestrial în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie

0% dobândă

Tranzacții Credit Zero Special
(cumpărături în rate cu 0% dobândă)

pentru ratele achitate integral la scadență

0% dobândă

Tranzacții “Plata cu perioadă de grație”

pentru cumpărăturile achitate integral la scadență

(cumpărături la comercianții acceptanți Mastercard oriunde în lume)

COMISIOANE
45 lei

Comision emitere card

plătibili o singură dată la emiterea cardului

4 lei

Comision lunar de administrare

plătibili o singură dată pe lună, indiferent de numărul și tipul tranzacțiilor efectuate

45 lei

Comision reînnoire card

plătibili la fiecare 4 ani, la reînnoirea cardului

Comision refacere / înlocuire card

45 lei

Comision refuz la plată nejustificat

6 lei

Comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorului
(eliberarea adeverinței de refinanțare)

200 lei
2 lei

Comision schimbare PIN la bancomat

dacă îți setezi singur codul PIN la bancomat, pentru a fi mai simplu de reținut

Comision interogare sold la bancomat

2 lei
10 lei

Regenerare PIN

la cererea ta de refacere a codului PIN

Comision utilizare card la ATM România și străinătate

1,9% + 3 lei, minimum 5 lei

SUME MINIME DE PLATĂ
Sume minime de plată aplicabile pentru soldul tranzacțiilor “Plata în rate“ ( retrageri de numerar, sume opționale neachitate din
ratele provenind din tranzacții “Rate cu 0% dobândă” sau “Plata cu perioadă de grație”):
Suma cheltuită (lei)

Suma minimă lunară de plată

Suma cheltuită (lei)

Suma minimă lunară de plată

0,01 - 500,00 lei

29 lei

3.000,01 lei - 3.500,00 lei

189 lei

500,01 - 1.000,00 lei

59 lei

3.500,01 lei - 4.000,00 lei

209 lei

1.000,01 - 1.500,00 lei

89 lei

4.000,01 lei - 6.000,00 lei

309 lei

1.500,01 - 2.000,00 lei

109 lei

6.000,01 lei - 8.000,00 lei

409 lei

2.000,01 - 2.500,00 lei

139 lei

8.000,01 lei - 10.000,00 lei

509 lei

2.500,01 - 3.000,00 lei

159 lei

10.000,01 lei - 20.000,00 lei

1.009 lei

Exemplu de rambursare tranzacție de 10.000 lei prin “PLATA ÎN RATE” - valoare rată lunară: 985,92 lei; durata contract: 12 luni; DAE
38,63 %; cost total credit: 1.876,04 lei (include dobândă anuală variabilă: 31,43 %, valabilă între 06.04.2021 - 05.07.2021, comisionul
de emitere card de 45 lei și comisionul lunar de administrare credit: 4 lei); valoare totală credit: 10.000 lei; valoarea totala plătibilă:
11.876,04 lei. Pentru administrarea contractului de emitere card, se percepe lunar un comision de 4 lei, indiferent de numărul și tipul
tranzacțiilor efectuate. În calculul DAE şi al ratei lunare nu este inclusă prima de asigurare de viaţă, fiind datorată numai dacă clientul
va opta pentru aceasta prin contractul de card. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală.
Pentru tranzacţia PLATA ÎN RATE, dobânda este variabilă, iar dobânda anuală se calculează după formula: valoarea indicelui de
referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), calculat pe baza tranzacţiilor interbancare pentru lei, calculat la finalul
fiecarui trimestru si publicat pe pagina de internet a Băncii Naționale a României la care se adaugă 29,76 puncte procentuale.
Valoarea indicelui de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), la data de 01.04.2021:1,67%.
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