Credit BNP Paribas PF SA: AUTO PROMO
BENEFICII CLIENT:
 Esti proprietar din momentul semnarii contractului de credit si vanzare-cumparare
 Finantare rapida si flexibila pentru masini noi
 Pre-Aprobare in show-room
 Comision de analiza 0 lei
 Rate si dobanda fixe
 Rata fixa in lei

CARACTERISTICI PRODUS:

Bunuri finantabile: Autoturisme noi de la dealer auto Hyundai parteneri Cetelelem
Avans minim obligatoriu: 20% - poate include tichet REMAT
Dobanda anuala fixa: 8,9%
Comision analiza: 0 lei
Comision administrare: suma fixa scadenta si datorata lunar inclusa in rata
Comision unic servicii: 50 lei
Valoare de creditare: minim 5,000 lei
Durata creditare: 60 luni
Tipuri de asgurare:
- Protectie a creditului dvs. ce acopera riscul de neplata in caz de somaj, concediu medical prelungit,
invaliditate si deces (optionala): a) 0.300% pentru valori finantate pana la 30.000 lei si 0.235% pentru valori
finantate peste 30.000 lei - pachete DIMV, DKV b) 0.207% - pachet DMV
- Polita CASCO – obligatorie primul an pentru valori finantate de peste 45.000 lei
 Rambursare anticipata:
- 1% din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data
convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an
- 0.5% din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si
data convenita pentru incetarea contractului nu este mai mare de un an
 Varsta imprumutatului: 18 – 70 ani (la terminarea contractului de credit)
 Documente solicitate:
- Act de identitate
- Dovada venituri : a) pentru salariati: acord verificare ANAF, adeverinta de venit, fluturas de salariu si
declaratie venituri; b) pentru pensionari: cupon pensie in original; c) pentru PFA: documentatie specifica
Prezentarea de mai sus are caracter informativ si nu constituie o oferta de creditare. Pentru oferta personalizata
apelati la consultantii din Show-Room










EXEMPLU DE CALCUL REPREZENTATIV:
Pentru un credit in LEI cu rate fixe in valoare de 29.900 lei, cu o durata de 60 luni, ce nu include avansul de 14.120 lei, DAE – 10,54%, dobanda
anuala fixa – 8,9%, comision de analiza – 0 lei, comision de administrare – 17 lei, inclus in rata lunara de 636,20 lei, valoarea totala platibila este
38.172 lei. Exemplu calculat pentru un Hyundai I20 de 44.020 lei, la un curs de 4,7 lei/euro si nu include asigurarea de viata si asigurarea CASCO.
Oferta valabila pana la 31.12.2018. Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, str. Clucerului nr. 78-80, sector
1, Bucuresti, România. J40/20815/2017, CUI 38627806.

