DOBÂNZI LUNARE
Tranzacții “Plata în rate”

2,56% (06.02.2018 - 05.05.2018)

(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 februarie, mai, august și noiembrie

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”

(cumpărături la comercianții acceptanți MasterCard din țară sau străinătate )

pentru cumpărăturile achitate integral la scadență

COMISIOANE
45 lei

Comision emitere card

plătibili o singură dată la emiterea cardului

4 lei

Comision lunar de adminstrare

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
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

Utilizare card la bancomat BRD - Groupe Société Générale în România

1,9% + 3 lei, minimum 5 lei

Utilizare card la bancomat alte bănci în România

1,9% + 3 lei, minimum 5 lei
2% + 5 lei, minimum 30 lei

Utilizare card la bancomat în străinătate

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)

2.500 lei - 3.000 lei

Suma minimă lunară de plată

179 lei

0,01 - 250 lei

19 lei

250,01 - 500 lei

29 lei

3.000,01 lei - 3.500 lei

209 lei

500,01 - 1.000 lei

59 lei

3.500,01 lei - 4.000 lei

239 lei

1.000,01 - 1.500 lei

89 lei

4.000,01 lei - 6.000 lei

369 lei

1.500,01 - 2.000 lei

119 lei

6.000,01 lei - 10.000 lei

609 lei

2.000,01 - 2.500 lei

149 lei

10.000,01 lei - 15.000 lei

1.249 lei

Exemplu de rambursare a unei tranzacții în valoare de 5.367 lei prin “PLATA ÎN RATE” efectuată la utilizarea cardului de credit
allinclusive BRD Finance MasterCard - valoarea ratei lunare: 369 lei (cu excepția ultimei rate în valoare de 132 lei); durata
contractului: 19 luni; DAE 35,44%; costul total al creditului: 1.407 lei și include dobânda anuală variabilă - 30,72% (06.02.2018
- 05.05.2018), valoarea totală a creditului: 5.367 lei; valoarea totală plătibilă: 6.774 lei. Pentru administrarea creditului, se
percepe lunar un comision de 4 lei, indiferent de numărul și tipul tranzacțiilor efectuate. În calculul DAE și al ratei lunare nu este
inclusă prima de asigurare de viață, aceasta având caracter opțional. Prezentele informații sunt orientative și nu au valoare
contractuală.
Pentru tranzacția “Plata în rate“, nivelul dobânzii lunare se va stabili pornind de la valoarea dobânzii de referință pe piața
interbancară pentru lei (ROBOR) la termen de 3 luni din ultima zi lucrătoare a lunii anterioare fiecărei actualizări de dobândă,
împărțită la 12 la care se va adăuga marja stabilită contractual.

