LISTA DE DOBANZI PENTRU PERSOANE FIZICE
In vigoare din 1 Aprilie 2022
RATELE DOBANZILOR APLICATE CONTURILOR CURENTE, CONTURILOR
CURENTE CU SERVICII DE BAZA SI CONTURILOR DE ECONOMII
RATELE DOBANZILOR PENTRU FONDURILE DIN CONTUL CURENT
Rata dobanzii pentru fondurile din contul curent – LEI

0%

Rata dobanzii pentru fondurile din contul curent – EUR, USD, GBP

0%

Rata dobanzii penalizatoare

20%

Rata dobanzii penalizatoare pentru conturi curente cu servicii de baza

0%

RATELE DOBANZILOR PENTRU FONDURILE DIN CONTUL DE ECONOMII
Cont de economii in LEI

1,40%

Cont de economii in EUR

0,08%

Cont de economii in USD

0,60%

Cont de economii in GBP

0,15%

RATELE DOBANZILOR APLICATE DEPOZITELOR LA TERMEN
VALUTA
1 LUNA

3 LUNI

6 LUNI

12 LUNI

LEI

1,50%

2,10%

2,80%

3,55%

EUR

0,01%

0,10%

0,15%

0,25%

USD

0,10%

0,20%

0,40%

0,60%

GBP

0,08%

0,20%

0,30%

0,50%
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RATELE DOBANZILOR APLICATE PRODUSELOR DE CREDITARE
OVERDRAFT (DESCOPERIT DE CONT AUTORIZAT)
Rata anuala a dobanzii 1
15,23 %
(IRCC + 13,37%)

Rata anuala a dobanzii penalizatoare
Rata anuala de dobanda + 2 %

Exemplu de calcul
Pentru o limita de Overdraft de 5.367 lei acordata pentru o perioada de 5 ani, DAE este 17,11%, iar valoarea totala platibila este 9.633
lei. Rata anuala a dobanzii variabile: 15,23% formata din marja fixa 13,37 % + IRCC (1,86% - valabil in perioada Aprilie - Iunie
2022). In calculul DAE s-a inclus comisionul de administrare cont curent de 3 lei/luna. DAE s-a calculat considerand ca rata anuala a
dobanzii si celelalte costuri raman neschimbate pe toata perioada contractului de credit, iar limita totala de overdraft este utilizata
integral in ziua acordarii overdraftului.

CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU DOBANDA FIXA
Rata anuala a dobanzii

Rata anuala a dobanzii penalizatoare

7,90% - 13,00%

Rata anuala de dobanda + 2 %

Exemplu de calcul
Pentru un credit de nevoi personale de 70.000 lei acordat pe o perioada de 5 ani cu virare venit: DAE 8,54%, rata credit 1.416 lei si
valoarea totala platibila 85.527 lei. Rata anuala a dobanzii fixa pe toata durata contractului: 7,9%. DAE include comisionul de analiza
dosar (300 lei), taxa de inregistrare la Arhiva Electronica (87,6 lei) si comisionul de administrare cont curent (3 lei/luna).

CREDIT DE REFINANTARE CU DOBANDA FIXA
Rata anuala a dobanzii

Rata anuala a dobanzii penalizatoare

7,90% - 13,00%

Rata anuala de dobanda + 2 %

Exemplu de calcul
Pentru un credit de nevoi personale de refinantare de 70.000 lei acordat pe o perioada de 5 ani cu virare venit: DAE 8,54%, rata credit
1.416 lei si valoarea totala platibila 85.527 lei. Rata anuala a dobanzii fixa pe toata durata contractului: 7,9%. DAE include comisionul
de analiza dosar (300 lei), taxa de inregistrare la Arhiva Electronica (87,6 lei) si comisionul de administrare cont curent (3 lei/luna).

CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU DOBANDA VARIABILA
Rata anuala a dobanzii 1
7,78% - 12,88%
(IRCC + Marja fixa cuprinsa intre
5,92% si 11,02% 2)

Rata anuala a dobanzii penalizatoare
Rata anuala de dobanda + 2 %

Exemplu de calcul
Pentru un credit de nevoi personale de 70.000 lei acordat pe o perioada de 5 ani cu virare venit, la o rata anuala a dobanzii variabile de
7,78% (formata din marja fixa pe toata durata contractului 5,92% + IRCC 1,86% (valabil in perioada Aprilie - Iunie 2022), rata lunara a
creditului este 1.412 lei, valoarea totala platibilă 85.085 lei si DAE 8,29%. Comisionul de analiza dosar este 300 lei, taxele aferente
serviciilor pentru Arhiva Electronica de Garanții Mobiliare (inregistrare 87,6 lei, stingere 43,8 Lei), comision de administrare cont curent
(3 lei/luna).
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CREDIT DE REFINANTARE CU DOBANDA VARIABILA
Rata anuala a dobanzii 1
7,78% - 12,88%
(IRCC + Marja fixa cuprinsa intre
5,92% si 11,02% 2)

Rata anuala a dobanzii penalizatoare
Rata anuala de dobanda + 2 %

Exemplu de calcul
Pentru un credit de nevoi personale de 70.000 lei acordat pe o perioada de 5 ani cu virare venit, la o rata anuala a dobanzii variabile de
7,78% (formata din marja fixa pe toata durata contractului 5,92% + IRCC 1.86% (valabil in perioada Aprilie - Iunie 2022), rata lunara a
creditului este 1.412 lei, valoarea totala platibiaă 85.085 lei si DAE 8,29%. Comisionul de analiza dosar este 300 lei, taxele aferente
serviciilor pentru Arhiva Electronica de Garanții Mobiliare (inregistrare 87,6 lei, stingere 43,8 Lei), comision de administrare cont curent
(3 lei/luna).
1

Rata anuala a dobanzii aplicabila este variabila fiind compusa din IRCC + Marja fixa pe toata durata contractului de credit.
Rata dobanzii va fi revizuita la fiecare 3 luni, in functie de valoarea indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor
(IRCC) publicat de BNR la finalul fiecarui trimestru (in ultima zi bancara a lunilor decembrie, martie, iunie si septembrie). IRCC
aplicabil pentru trimestrul urmator va fi calculat, conform prevederilor legale in vigoare, ca medie aritmetica a indicilor de referinta
publicati in fiecare zi lucratoare din trimestrul anterior pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei
Noua rata a dobanzii, revizuita cu valoarea indicelului de referinta, se va aplica incepand cu prima zi din luna imediat urmatoare
revizuirii indicelui de referinta, respectiv data de 1 a lunilor ianuarie, aprilie, iulie si octombrie.
2
Marja fixa la Creditul de nevoi personale/ Creditul de refinantare este stabilita individual in functie de profilul socio-demografic,
suma creditului si istoricul de plata al clientului la alte credite.

INDICI DE REFERINTA PENTRU CREDITELE IN DERULARE
Aplicabilitate
Aplicabil creditelor acordate cu dobanda variabila in
functie de ROBOR 3M
Aplicabil creditelor acordate cu dobanda variabila in
functie de Indicele de referinta pentru creditele
acordate consumatorilor

Indice de referinta

Perioada de valabilitate

Valoare indice de
referinta

ROBOR 3M

Ianuarie - Martie 2022

4,60 %

IRCC

Ianuarie - Martie 2022

1,86%

NOTE EXPLICATIVE
1.

Acest document cuprinde dobanzile aplicabile persoanelor fizice pentru Conturile Curente, produsele de economisire si
produsele de creditare.

2.

In prezentul document, Banca inseamna Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti.

3.

Rata dobanzii pentru contul de economii este aplicabila fondurilor existente in cont in fiecare zi din luna. Dobanda datorata
de Banca se acorda in ultima zi a lunii.

4.

Rata dobanzii pentru depozitele la termen este fixa pe intreaga perioada de constituire a Depozitului la termen. Dobanda
datorata de Banca se acorda in ziua scadentei. In cazul lichidarii depozitelor la termen inainte de maturitate, dobanda nu va fi
acordata.

5.

Rata dobanzii penalizatoare aferenta debitului neautorizat datorata de client este aplicabila descoperitului de cont
neautorizat in conformitate cu prevederile cuprinse in Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii. Dobanda se percepe in
momentul in care se inregistreaza incasari pe cont.

6.

Rata anuala a dobanzii penalizatoare pentru produsele de credit se aplica in caz de neindeplinire a obligatiilor de plata la
data scadenta, calculandu-se la sumele restante in conformitate cu prevederile contractului de credit, cu exceptia sumelor
provenite din calculul dobanzii.

7.

Lista de dobanzi pentru persoane fizice este disponibila pe site-ul Bancii (www.telekombanking.ro).
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