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Încrezător, un credit de nevoi personale 

 
 
 

Ce trebuie să știi 
 
Destinație: nevoi personale, inclusiv refinanțarea unui/ unor credite de consum sau credite cu garanție reală, fără 
a fi necesară prezentarea de documente justificative pentru modul în care vor fi utilizați banii. 

Monedă: LEI 

Tip dobânda: 

 fixă: pe toată durata creditului. 
 variabilă: revizuibilă trimestrial, în funcție de evoluția indicelui de referință pentru creditele acordate 

consumatorilor (IRCC). 

Valoare maximă credit: 30.000 EUR (echivalent LEI) pentru clienții “Star”. 

Notă:Client “Star”, venit lunar > 4.500 lei (conturi First Bank sau alte bănci) 

Perioada maximă de rambursare: 60 luni. 

Garanții: 

 ipotecă mobiliară având ca obiect conturile deschise la banca; 
 ipotecă mobiliară asupra veniturilor prezente și viitoare ale împrumutatului sau, după caz, ale co-plătitorului. 

 
Cât te costă 

 

Dobânda variabilă 

Valoarea creditului* ≥58.000 LEI ≥23.000 – <58.000 LEI <23.000 LEI 

Marja standard a băncii 8,25% 8,75% 9,25% 

Reducere încasare venit 1% 

Reducere asigurare 1% 

Reducere refinanțare 0,5% 

Marja minimă posibilă 5,75% 6,25% 6,75% 

DAE** 10,74% 11,30% 11,86% 

Reducere specială*** 0,5% pe an 

 
*poate include prima de asigurare și/ sau comisionul de acordare (daca este cazul) 
**DAE este calculată pe perioada și suma maximă admisă în intervalul respectiv, utilizând rata dobânzii calculată ca suma între IRCC,, 
aferent datei de 02 Mai 2019, respectiv 2,36%, și marja fixă a Băncii, în cazul încasării venitului în cont deschis la First Bank, achiziționând 
produsul de asigurare și refinanțând cel puțin un credit deținut la altă bancă. 
*** Oferta cu recompensă” (doar în cazul clienților care își încasează venitul în conturi deschise la First Bank și contractează un credit cu 
dobânda variabilă). După fiecare 12 luni consecutive pe parcursul cărora nu se înregistrează nici o întârziere la sumele lunare de plată, 
marja Băncii va fi redusă cu cate 0,5 puncte procentuale. Astfel, pentru creditele acordate, marja poate fi redusă cu până la maxim 2 
puncte procentuale. 
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Dobânda fixa 

Valoarea creditului* ≥58.000 LEI ≥23.000 – <58.000 LEI <23.000 LEI 

Dobânda standard a băncii 11.75% 12.25% 12.75% 

Reducere încasare venit 1% 

Reducere asigurare 1% 

Reducere refinanțare 0,5% 

Dobânda minimă posibilă 9.25% 9.75% 10.25% 

DAE** 12.02% 12.59% 13.16% 

*poate include prima de asigurare și/ sau comisionul de acordare (dacă este cazul) 
**DAE pe perioada și suma maximă admisă în intervalul respectiv, utilizând dobânda mentionată în tabel, în cazul încasării venitului în 
cont deschis la First Bank, achiziționând produsul de asigurare și refinanțând cel puțin un credit deținut la o altă bancă. 

 

Comisioane pentru un client care nu își încasează venitul la First Bank 

Comision de analiză dosar 200 LEI 

Comision lunar de administrare credit ZERO 

Comision cont curent 6 LEI 

Comision de rambursare anticipată 

ZERO in cazul creditelor cu dobânda variabilă. 
1% în cazul creditelor cu dobânda fixă, dacă între data rambursării și 

maturitatea creditului este o perioada mai mare de 1 an. 
0,5% în cazul creditelor cu dobânda fixă, dacă între data rambursării și 

maturitatea creditului este o perioadă mai mica de 1 an. 

Comision unic pentru servicii prestate la cererea 
împrumutatului 

30 EUR  sau echivalentul în LEI 

Prima de asigurare (ERGO) 

0,085% aplicat la suma aprobată (care include suma efectiv solicitată și 
comisioanele aferente incluse în credit), în funcție de numărul de luni de 

creditare; inclusă în valoarea totală a creditului, plătibila o singură dată, la 
tragerea creditului. 

 

Exemplu de calcul pentru in client care își încasează venitul în conturi First Bank 

Valoares creditului 63.060 LEI 

Perioada 60 luni 

Rata dobânzii 9.25% 

DAE* 12.02% 

Comision de analiză dosar ZERO 

Comision de cont curent ZERO 

Comision lunar de administrare credit ZERO 

Prima de asigurare 3.060 LEI 

Rata lunară de plată 1.317 LEI 

Total de plată lunar 1.317 LEI 

Valoare totală platibilă de catre consumator 82.061 LEI 

Exemplul de calcul a fost realizat în condițiile încasării venitului în conturi First Bank, în condițiile achiziționării produsului de asigurare și a 
refinanțării unui credit de la o altă bancă. 
*Nu sunt incluse în DAE costurile cu înregistrarea la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a garanțiilor reale mobiliare, întrucat 
aceste costuri nu sunt cunoscute și stabilite de Bancă, ci de terțe persoane cu atribuții specificate 


