
CREDITUL EXPRESSO

DOBÂNDĂ FIXĂ
         7,80%

ACORDARE
RAPIDĂ

UN SINGUR
DOCUMENT *

dacă încasezi venitul la BRD



Miau... Miau... venit niste idei
O grămadă de idei. Bine că am un an întreg în faţă. Am timp și creditul Expresso la ofertă specială să îmi 
îndeplinesc toate planurile pe îndelete.

 

Motive de tors:
dobândă fixă de 7,8% valabilă doar în perioada 27.01.2017 - 29.01.2017, la standul BRD din  

Suntem mereu la dispoziția ta prin:

Consilierul tău personal

MyBRD Contact
0800.803.803, număr TelVerde gratuit în rețeaua Telekom 021.302.61.61, 
număr apelabil din orice rețea de telefonie *BANCA (*22622), număr cu tarif 
normal, apelabil din rețelele de telefonie Orange sau Vodafone

Internet
www.brd.ro/expresso

acordare rapidă

un singur document*

finanțare  de până la 90.000 LEI / 20.000 EUR, pe o perioadă de  până la 5  ani 

perioadă  de grație  de până la 6 luni la suma împrumutată,  ca să nu te mai calce  nimeni 
pe coadă cu plățile

* Pentru venituri din salarii și pensii, în baza semnării acordului de consultare ANAF.
Exemplu reprezentativ pentru un credit de 20.000 lei, pe 5 ani, dacă se încasează sau urmează să se încaseze venitul în cont BRD: dobânda fixă 7,80%, 
DAE 10,20%, valoarea primei rate lunare 421,62 lei, ulterior descrește; valoarea totală plătibilă: 25.000,87 lei, comisionul de analiză dosar 200 lei și cel de 
administrare lunară credit: 0 lei, asigurarea de viață: 0,09% pe lună la soldul creditului, comision lunar de administrare cont 4,2 lei. Dacă nu se încasează 
venitul în cont BRD: dobânda fixă 9,75%, DAE 12,35%, valoarea primei rate lunare 440,68 lei, valoarea totală plătibilă: 26.141,62 lei, comisionul de analiză 
dosar 200 lei și cel de administrare lunară credit: 0 lei, asigurarea de viață: 0,09% pe lună la soldul creditului, comision lunar de administrare cont 4,2 lei.

Shopping City Piatra Neamţ. Depunerea documentelor și acordarea creditului se pot face până 
la 28.02.2017


