
        act de identitate
        acord ANAF (il primesti si il semnezi la sediul nostru)
        factura proforma/ factura �scala/ deviz etc., emis(a) de catre unitatea medicala (original sau copie), 
        avand speci�cata valoarea serviciilor medicale ce urmeaza a � �nantate si care sa contina toate datele
        necesare efectuarii platii in contul institutiei medicale (denumirea; codul �scal; contul IBAN; banca 
        bene�ciarului; codul bancii bene�ciarului, daca este cazul; suma de plata)
        documente speci�ce care sunt certi�cate si din care sa rezulte obiectul acestui credit
        actele de proprietate asupra imobilului care constituie garantia creditului in cazul celor garantate cu
        ipoteca (extras de Carte Funciara actualizat)

       comisionul de analiza a dosarului:
•     200 lei/ 50 euro, pentru creditul pacient fara ipoteca imobiliara
•     400 lei/ 100 euro pentru creditul pacient garantat cu ipoteca imobiliara
        comisionul unic pentru serviciile prestate la cerere:
•     50 lei/serviciu, pentru creditul Pacient fara ipoteca imobiliara
•      100 lei pentru creditul Pacient garantat cu ipoteca imobiliara
         comision anual de administrare credit:
•      0 lei pentru creditul Pacient fara ipoteca imobiliara
•      150 lei pentru creditul Pacient cu ipoteca imobiliara
        comisionul de evaluare a imobilului: 500 lei pentru apartament/ 750 lei pentru casa, vila, teren si 
        constructii

       perioada de �nantare este de maxim 10 ani la creditele fara ipoteca imobiliara si 20 ani la creditele
       garantate cu ipoteca imobiliara
       putem sa iti acordam o suma de pana la 10.000 euro (sau echivalent lei) pentru creditele fara ipoteca 
       imobiliara si 50.000 euro (sau echivalent lei) pentru creditele cu ipoteca imobiliara
       dobanda este de:
LEI:
•     9.30% (ROBOR 6M + 6 pp)* pentru creditele fara ipoteca imobiliara
•     6.80% (ROBOR 6M + 3.5 pp)* pentru creditele cu ipoteca imobiliara
EURO:
•     6.26% (EURIBOR 6M + 6.5 pp)* pentru creditele fara ipoteca imobiliara
•     5.26% (EURIBOR 6M + 5.5 pp)* pentru creditele cu ipoteca imobiliara

CREDITUL PACIENT

Acum iti poti achita serviciile medicale mult mai usor, prin CREDITUL PACIENT de la Banca Transilvania.

 Ce trebuie sa stii despre credit:

Divizia pentru Medici

Ce alte costuri presupune acest imprumut?

Documente necesare**:

Divizia pentru Medici

www.diviziapentru medici
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* Dobanda a fost calculata in functie de ROBOR la 6 luni valabil la data de 31.12.2018
  Valoarea indicilor de referinta se actualizeaza trimestrial.
**Lista documentelor necesare este cu titlu de exemplu. Te rugam sa soliciti in unitatile Bancii Transilvania, lista 
completa a documentelor necesare pentru obtinerea creditului (personalizata in functie de pro�lul tau).

Pentru Creditul Pacient fara ipoteca imobiliara in valoare de 10.000 lei, contractat pe o perioada de 5 ani 
(60 rate lunare) cu dobanda variabila pe toata perioada de creditare 9.30% ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M la 
31.12.2018: 3,30%) + marja �xa 6%, platesti o rata lunara de 207.43 lei. In acest caz, DAE (Dobanda Anuala 
Efectiva) va � de 10.69% costul total al creditului este de 2,646.20 lei, iar valoarea totala de platit va � 
12,646.20 lei.
Pentru Creditul Pacient cu ipoteca imobiliara in valoare de 10.000 lei, contractat pe o perioada de 5 ani 
(60 rate lunare) cu dobanda variabila pe toata perioada de creditare 6.80% ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M la 
31.12.2018: 3,30%) + marja �xa 3.5%, platesti o rata lunara de 195.96 lei. In acest caz, DAE (Dobanda 
Anuala Efectiva) va � de 10.94% costul total al creditului este de 2,657.55 lei, iar valoarea totala de platit va 
� 12,657.55 lei.

Persoane de contact:
Geanina Simion, Sef Agentie 
0749.210.697 | geanina.simion@btrl.ro

George Andrei, Manager Relatii Clienti
0754.035.312 | george.andrei@btrl.ro

Documente necesare**:
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