
CREDIT COMPACT

DOCUMENTE NECESARE CONTACT

AVANTAJE CREDIT

Prima de casare din programul Rabla poate fi considerată avans  

Dobândă fixă în LEI

CARACTERISTICI CREDIT

actul de identitate

document care să ateste veniturile

Împrumutătorul îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente

necesare.

Telefon (număr cu tarif normal): 021.200.30.20

Fax: 021.306.03.35

E-mail: cereri.auto@brd.ro

Exemplu de rambursare a contravalorii unui autoturism în valoare de 63.000 lei rambursat prin ”Credit Compact” oferit de BRD 

Finance IFN SA - avans: 18.000 lei; valoarea totală a creditului: 45.000 lei; valoarea ratei lunare: 1030,58 lei (cu excepţia primei rate in 

valoare de 1.830,58 lei); dobandă anuală fixă: 7,29%; DAE: 15,03%; costul total al creditului: 17.634,8 lei (ce include dobândă anuală 

fixă, comision analiză dosar de 800 lei şi comision lunar de administrare de 0,5% aplicat soldului curent al creditului); durata 

contractului de credit: 60 luni; valoare totală platibilă: 62.634,8 lei. In calculul DAE si al ratei lunare nu sunt incluse prima de asigurare 

de viata, aceasta avand caracter optional, si nici prima de asigurare CASCO. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare 

contractuală. Pentru modificari la nivelul valorii finantate si/sau al duratei creditului, va rugăm solicitați detalii la operatorii de credit.

.

Disponibilitate: cumpărarea unui autoturism nou

prin credit auto

Sumă finanţată: 10.000 – 250.000 lei

Perioadă de creditare: 12 - 60 luni

Dobânda anuală fixă: 7,29%

Comision de analiză dosar (se adaugă la prima 

rată): 800 lei

Comision lunar de administrare (se aplică la soldul 

creditului): 0,50% 

Avans minim obligatoriu: 0% din valoarea 

autoturismului daca suma finanțată <= 100.000 lei; 

15% din valoarea autoturismului daca suma 

finanțată este între 100.000 lei si 150.000 lei; 20% 

din valoarea autoturismului daca suma finanțată > 

150.000 lei

Asigurare opţională de viaţă (se aplică la soldul

creditului):  0,163% - pachet „Special”

Asigurare opţională anuală CASCO: este opţională 

pentru valori finanţate mai mici de 150.000 lei; 

pentru valori mai mari sau egale cu 150.000 lei, 

aceasta poate fi incheiată printr-un asigurator ales de 

Împrumutat şi cesionată în favoarea BRD Finance, 

iar plata poliţei se poate efectua cel puţin trimestrial

Rambursare în avans: 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; 1% din valoarea creditului 

rambursată  anticipat, dacă perioada de timp rămasă

până la încetarea contractului de credit este mai mare 

de un an.
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