
 

Credite pentru investitii imobiliare Tarif / comision 

1. Analiza creditelor 1  

 Credite imobiliare / ipotecare – Habitat 500 LEI 200 EUR / 400 USD 

 Creditul Punte – Habitat Extra 1.000 LEI 400 EUR / 400 USD 

 Creditul ipotecar „Prima Casa IV” (cumparare locuinte 
finalizate sau constructie) 

gratuit gratuit 

2. Administrarea creditelor  

 Credite imobiliare / ipotecare – Habitat  gratuit* gratuit*   

 Creditul Punte – Habitat Extra 0,16%/luna 0,16%/luna  

 Creditul ipotecar „Prima Casa IV” (cumparare locuinte 
finalizate sau constructie) 

0 0  

* nu se percepe comision pentru cererile de credit initiate incepand cu data de 18.11.2013.Pentru creditele imobiliare/ipotecare Habitat in USD 

comisionul este de 0,16%/ luna 

3. Rambursarea anticipata  

a. Credite cu dobanda indexabila (in Lei sau in valuta) gratuit 

b. Credite cu dobanda fixa (in Lei sau in valuta)   

 daca perioada de timp dintre rambursara anticipata si data 
convenită pentru încetarea contractului de credit este mai 
mare de 1 an 

1% 

 daca perioada de timp dintre rambursara anticipata si data 
convenita pentru incetarea contractului de credit este mai 
mica de 1 an 

0,5% 

4. Alte comisioane aferente activitatii de creditare  

 Punerea la dispozitie a creditului gratuit 

 Comision unic pentru servicii suplimentare prestate la cererea 
clientului, pe parcursul derularii contractului de credit 50 EUR (echivalent in valuta creditului) 

 Comision de gestiune datorat FNGCIMM pentru Creditul 
ipotecar „Prima Casa IV” (cumparare locuinte finalizate sau 
constructie) 

0,49%/ an, calculat la valoarea garantiei 
 (respectiv 50% din soldul creditului) 

 Comision unic de analiza pentru obtinerea promisiunii de 
garantare din partea FNGCIMM, pentru „Prima Casa IV”  

0,15%, la valoarea promisiunii unilaterale de 
creditare  

5. Garantii  

Intocmirea contractelor de garantie mobiliara si imobiliara in vederea 
autentificarii la Notariat / inscrierii in Cartea Funciara sau in Arhiva 
Electronica 

gratuit 

 

 

 

 

                                                 
1 - Comisionul de analiza dosar este redus cu 20% pentru: 

 titularii unui pachet de produse: CLASIC, SELECT, PREMIUM, e-CLICK, DRUM BUN si  STUDENT 

 clientii care detin sau contracteaza un credit Expresso 

 clientii care detin sau achizitioneaza un card de credit Punct Card (exceptii: creditele Dacia / Renault / Nissan, Prima Casa IV, Punct Card, Punct Card cu 
sume de bani blocate in cont, Punct Card ReStart) 

 


