
 
 

Creditul Expresso 
Dobânzi/Comisioane 

DOBÂNDĂ FIXĂ1, pentru finantare credite noi si 
refinantare credite de la BRD sau refinantari mixte (BRD si 
alte banci), credit acordat între 6 și 60 luni 

Sumă credit 2.000 lei - 130.000 lei 

Rata dobânzii este cuprinsă între 9,45% și 18,99% și este oferită clienților în funcție de o serie de elemente avute în vedere în analiza cererii 
de credit, precum istoricul relației cu banca, opțiunea de încasare a veniturilor în cont curent BRD, vechimea și stabilitatea la locul de muncă, 
constanta veniturilor, existența unui istoric de creditare și modul în care au fost rambursate creditele deținute până în prezent etc. 

DOBÂNDĂ FIXĂ, pentru refinanțare credite de la alte 
banci, acordat între 6 și 60 de luni 

Sumă credit 2.000 lei - 130.000 lei 

ofertă standard 10,50% 

ofertă încasare venit în cont BRD 9,45% 

DOBÂNDĂ FIXĂ, pentru refinanțare credite acordate de 
BRD si/sau alte banci, acordat între 61 și 120 de luni 

Sumă credit 2.000 lei - 130.000 lei 

ofertă standard 13,22% 

ofertă încasare venit în cont BRD 11,90% 

             COMISIOANE în LEI  

1. Comision de analiză dosar 2 200 lei 

2. Comision lunar de administrare credit gratuit 

3. Comision de rambursare anticipată  

 dacă perioada de timp dintre rambursara anticipată și 
data convenită pentru încetarea contractului de credit 
este mai mare de 1 an 

1% 

 dacă perioada de timp dintre rambursara anticipată și 
data convenită pentru încetarea contractului de credit 
este mai mică de 1 an 

0,5% 

4. Alte comisioane aferente activității de creditare  

 Punerea la dispoziție a creditului gratuit 

 Comision unic pentru servicii suplimentare prestate la 
cererea clientului, pe parcursul derulării contractului de 
credit 

50 EUR (echivalent in valuta creditului) 

 Tarife pentru publicitatea și/sau înregistrarea la 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) 

Conform tarif operator agreat 

5. Garanții  

        Întocmirea contractelor de garanție mobiliară și imobiliară 
în vederea autentificării la Notariat/ înscrierii în Cartea 
Funciară sau în RNPM 

gratuit 

 
 

Note: 
1. Dobânda penalizatoare, în caz de restanță este de 2 p.p., procent fix care se adaugă la dobânda curentă. 

2. Comisionul de analiză dosar este redus astfel: 

 cu 20% pentru clienții care dețin/contractează un pachet de produse dintre: CLASIC, SELECT, PREMIUM, DRUM BUN, 
e-CLICK, CARD SENIOR, SPRINT PE+, CARD LIKE, sau care dețin un Credit Expresso; 

 cu 50% pentru clienții care dețin/contractează un pachet de produse dintre: CARD ZI CU ZI, CARD GOLD în lei, CARD 
PLATINUM, PREMIER, PREMIER PLUS. 

 cu 100% pentru creditele acordate prin intermediul platformei online. 
 


