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Prima dragoste.
Primul festival.
Primul tău card ce
te face să te simți
independent.
Congrats, ai ajuns
la nivelulaproape adult.

IA-ȚI PACHETUL STUDENT PE+ ȘI SARI
LA NIVELUL SUPERIOR.

Primești reduceri, gratuități.

WWW.MINDCRAFT.BRD.RO
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Acum, că ai trecut la alt nivel, e cazul să te echipezi corespunzător. 
Fie ploaie, fie soare, fie ninsoare, nu ieși din casă fără Pachetul STUDENT PE+. Pentru că îți oferă un 
platouaș de minunății. Și asta GRATIS:

Deschidere cont curent în lei și gestiune lunară
Card de debit ISIC și administrare anuală card
Serviciile MyBRD: Mobile Banking, Internet Banking și serviciul de Call center MyBRD Contact
Retrageri nelimitate de numerar în lei, de la bancomatele BRD
1 încasare interbancară în lei pe lună 
Plăți nelimitate intrabancare în lei, prin Internet și Mobile Banking 
Încasări intrabancare nelimitate
Alimentarea cartelei telefonice

Mai multe beneficii...
       Reducere de 20% la comisionul de analiză dosar - în cazul în care vrei să-ți iei un credit studențesc 
       Zero comision de analiză a dosarului pentru creditele refinanțate la noi de la alte bănci 
       Bonus de 0,05% la dobândă pentru depozite în lei dacă îți încasezi bursa sau alte venituri lunare 

într-un cont BRD
       Reducere de 30% la asigurarea Confort, ce poate fi achiziționată opțional

Dacă viața de student te-a lăsat aproape falit și ai rămas fără bani de computer, îți aducem la îndemână 
Creditele Studențești:

CREDIT 10 - îți finanțezi până la 10% cheltuielile tale studențești: cărți, chirie, computer și orice are 
nevoie suflețelul tău de student.
CREDITUL PENTRU STUDII - îți finanțezi proiectele de educație de orice fel și poți obține până la 
15.000 de euro pe 10 ani sau 100.000 de euro pe 20 de ani pentru finanțarea taxelor de școlarizare în 
România sau străinătate.
CREDITUL WORK&TRAVEL - îți finanțezi experiențe dincolo de granițe prin programe de tip 
Work&Travel. Beneficiezi de o perioadă de grație parțială de până la 14 luni, adică vei restitui banii 
împrumutați după ce te întorci din străinătate.

Exemplu de calcul pentru creditul 10: pentru un credit de 9.000 lei pe 10 ani, valoarea DAE este de 12,92%, valoarea 
primei rate lunare scadente 141 lei, ulterior descrește, iar valoarea totală plătibilă 15.128 lei; dobândă fixa 7% p.a., 
comision analiză dosar 100 lei, comision administrare lunară credit 0,32%, asigurare de viață 0,09% pe lună.

TE ASTEPTAM LA NIVELUL URMATOR. ,

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

Ne găsești când ai nevoie la:
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Creditul 10  
Descriere produs 

Creditul 10 este destinat nevoilor personale (cheltuieli curente ocazionate de derularea studiilor: chirie, calculator, 

completarea sumelor obtinute prin bursa de studiu). Pot beneficia de credit persoanele fizice rezidente, studenti inscrisi in 

ultimii doi ani de studii universitare de licenta sau la studii de masterat/doctorat/studii aprofundate la o universitate din 

Romania acreditata de Ministerul Educatiei si Cercetarii sau sunt studenti beneficiari ai unor burse de studii in strainatate, 

avand varsta maxima de 30 sau 40 de ani, cu avizul Directorului Retail. 

Caracteristici 

  Creditul 10 

Moneda  LEI 

Durata  Maxim 10 ani 

Perioada de gratie partiala  
Minim - 

Maxim 12 luni 

Valoarea creditului   Maxim 12.000 LEI 

Tip dobanda  fixa 

  

Asigurari 

• asigurare de viata 

• asigurarea extinsă pentru toate riscurile a imobilului ipotecat 

• ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare 

Garantii : - 

Garanti (max.3): 

- criterii de risc 

- cand clientul nu opteaza / nu este acceptat pentru asigurarea de viata oferita de societatea pentru care banca actioneaza 

ca agent de intermediere 

Nota: In toate aceste cazuri este necesara respectarea conditiei: veniturile lunare nete ale Garantilor trebuie se acopere c/val 

sumei lunare de plata in proportie de 133% 

Structuta pret 

  Credit 10 

Tip dobanda Fixa 
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Dobanda standard 7% 

Comision analiza dosar 100 Lei 

Comision administrare lunara 
credit 

  

0.32% 

Comision rambursare anticipata 0.5% / 1%* 

Comision unic pentru operatiuni 
solicitate de client pe durata 
creditului 

50 € echivalent in Lei 

* 1% se aplica daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit 

este mai mare de 1 an, in caz contrar procentul este 0.5% 

 

 

Informatii la sediul Sucursalei Arad, Bd. Revolutiei 5-7 sau la urmatoarele date de contact: 

 

PASCA Gabriel, tel. 0257 207229, mail: Gabriel.pasca@brd.ro 

MORAR Mihaela, tel. 0257 207230, mail: Mihaela.morar@brd.ro 

POTOCEAN Dorina, tel. 0257 207244, mail: Dorina.potocean@brd.ro 
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Creditul pentru Studii  
Descriere produs     

Creditul pentru studii este destinat finantarii studiilor de orice nivel (pre-scolar, scolar, liceal, universitar, postuniversitar), la 

o institutie de invatamant din tara sau din strainatate. Creditul se adreseaza atat clientilor BRD, cat si prospectilor, persoane 

fizice rezidente sau nerezidente (rezidente doar in cazul creditului pentru studii fara ipoteca imobiliara), cu varste cuprinse 

intre 18 si 65 ani (70 ani – in cazul pensionarilor), care indeplinesc conditiile de eligibilitate. 

In functie de suma de bani care este necesara clientului, acesta poate opta pentru varianta cu sau fara ipoteca imobiliara. 

Caracteristici 

  Fara ipoteca imobiliara  
Cu ipoteca  

imobiliara  

Moneda  LEI, EUR, USD LEI, EUR 

Durata  maxim: 10 ani maxim: 20 ani 

Perioada de gratie 
partiala  

maxim 6 luni 

(la alegerea clientului) 

maxim 12 luni 

(la alegerea clientului) 

Valoarea creditului   

minim: 200 EUR 

(echiv in LEI, USD) 

maxim: 15.000 EUR (echiv in LEI, USD) 

minim: 5.000 EUR 

(echiv in LEI) 

maxim: 100.000 EUR (echiv in LEI) 

Tip dobanda  

- fixa 

(pt creditele in LEI) 

- indexabila 

(pt creditele in EUR/ USD) 

indexabila 

Rambursare  rate lunare egale sau rate lunare degresive 

Co-imprumutati  maxim 3 

 

Asigurare 

Clientul va incheia: 

             - o polita de asigurare de viata pentru a-l proteja pe el si pe cei dragi impotriva evenimentelor neprevazute care pot 

aparea pe parcursul derularii creditului 

            - o polita de asigurare extinsa pentru imobilul ipotecat in vederea protejarii impotriva riscurilor doar pentru creditele de 

studii cu ipoteca imobiliara 

 Politele se incheie in momentul semnarii contractului de credit pentru intreaga perioada de creditare. 

Garantii 

- ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare 
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- ipoteca imobiliara asupra unui imobil aflat in proprietatea titularului sau a unui tert doar pentru creditele de 

tratamente medicale cu ipoteca imobiliara 

 

 

- garantii (max. 3) in cazul in care clientul nu opteaza pentru asigurarea de viata oferita de societatea pentru care 

banca actioneaza ca agent de intermediere sau in cazul in care clientul prezinta un grad ridicat de risc in 

capacitatea de rambursare a creditului 

Documente/ Etape  

Documente necesare obtinerii creditului: 

-           act de identitate si certificat de casatorie (daca este cazul) 

-           fisa fiscala 

-           adeverinta de venit model BRD si unul dintre urmatoarele documente: ultimii 3 fluturasi de salariu / copie 

dupa contractul de munca (pentru salarii nedomiciliate), ultimul talon de pensie / alte documente, in functie de tipul 

venitului 

-           actul de proprietate a imobilului care constituie garantia creditului si raportul de evaluare intocmit anterior 

(pentru creditul cu ipoteca imobiliara) 
Avantaje 

Accesibilitate:  

-      fara avans 

-      gama larga de venituri luate in considerare la evaluarea capacitatii de rambursare: salarii, pensii, venituri din 

activitati independente, chirii, dividende, dobanzi la depozite, venituri din drepturi de autor etc. 

-      posibilitatea prezentarii a maxim 3 co-imprumutati 
Flexibilitate:  

-      perioada de creditare adaptata capacitatii de rambursare a clientului, de pana la 10 ani (credit fara ipoteca 

imobiliara) / 20 ani (credit cu ipoteca imobiliara) 

-      perioada de gratie partiala de pana la 6 luni (credit fara ipoteca imobiliara) / 12 luni (credit cu ipoteca 

imobiliara) in care se platesc doar dobanzile, comisioanele si valoarea asigurarilor, daca este cazul 
Structura pret 

  Credit Studii fara ipoteca Credit Studii cu ipoteca 

Tip dobanda Fixa Indexabila Indexabila 

Valuta credit Lei Eur / Usd Lei 

Dobanda standard 6.5% 
Eur – Euribor 3M+6% 

Usd – Libor 6M+8% 
Robor 3M+2% 

Comision analiza dosar 100 Lei 25 Eur / Usd 500 lei 

Comision administrare lunara 
credit 

  

0.32% 

  

0.32% 

  

0.16% 

Comision rambursare 
anticipata 

0.5% / 1% 0% 0% 
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Comision unic pentru 
operatiuni solicitate de client 
pe durata creditului 

50 Eur echivalent Lei 
50 Eur echivalent in 

valuta creditului 
50 Eur echivalent Lei 

* 1% se aplica daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit 

este mai mare de 1 an, in caz contrar procentul este 0.5% 

 

 

Informatii la sediul Sucursalei Arad, Bd. Revolutiei 5-7 sau la urmatoarele date de contact: 

 

PASCA Gabriel, tel. 0257 207229, mail: Gabriel.pasca@brd.ro 

MORAR Mihaela, tel. 0257 207230, mail: Mihaela.morar@brd.ro 

POTOCEAN Dorina, tel. 0257 207244, mail: Dorina.potocean@brd.ro 
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Creditul Work&Travel  
Descriere produs 

Creditul Work&Travel este destinat nevoilor personale nominalizate, respectiv costurile aferente participarii in cadrul 

programului de munca, studii si calatorii Work & Travel : taxa de program catre agentia participanta la programul W&T, taxele 

aferente obtinerii vizei (daca e cazul), costul transportului - bilet de avion, tren etc. - alte costuri in limita a 20% din valoarea 

creditului. 

Este destinat persoanelor fizice rezidente, studenti, inclusiv masteranzi si doctoranzi, acceptati intr-un program de munca, 

studii si calatorii de tip Work&Travel cu diverse destinatii: SUA, Europa printr-o agentie participanta la programul W&T si care 

are o oferta ferma/contract de intership/contract de munca in partea unui angajator strain. 

Caracteristici 

  Creditul Work&Travel 

Moneda  EUR/USD 

Durata  Maxim 15 luni 

Perioada de gratie partiala  Maxim 14 luni 

Valoarea creditului   
Maxim 3.000 Euro / 4.000 
USD 

Tip dobanda  variabila 

  

Asigurari 

• ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare  

Garantii : - 

Garanti (max.3): 

- criterii de risc 

- cand clientul nu opteaza / nu este acceptat pentru asigurarea de viata oferita de societatea pentru care banca actioneaza 

ca agent de intermediere 

Nota: In toate aceste cazuri este necesara respectarea conditiei: veniturile lunare nete ale Garantilor trebuie se acopere c/val 

sumei lunare de plata in proportie de 133% 
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Precizari suplimentare 

-  titularul creditului poate sa nu aiba venituri proprii; prezentarea unui co-imprumutat este obligatorie; se iau in calcul 

veniturile titularului (daca este cazul) si veniturile co-imprumutatilor 

-se vor lua in calcul si veniturile pe care titularul le obtine in strainatate in cadrul programului Work&Travel, in baza 

documentelor justificative si diminuate cu un coeficient de 20% care sa acopere cheltuielile pe care le angajeaza pe durata 

sejurului in strainatate. 

Structura pret  

  Work&Travel 

Tip dobanda Indexabila 

Dobanda standard 
Eur - Euribor 3M+6% 

Usd - Libor 3M+6% 

Comision analiza dosar 40 Eur / Usd 

Comision administrare 
lunara credit 

gratuit 

Comision rambursare 
anticipata 

0% 

Comision unic pentru 
operatiuni solicitate de 
client pe durata 
creditului 

50 € echivalent in valuta creditului 

 

Informatii la sediul Sucursalei Arad, Bd. Revolutiei 5-7 sau la urmatoarele date de contact: 

 

PASCA Gabriel, tel. 0257 207229, mail: Gabriel.pasca@brd.ro 

MORAR Mihaela, tel. 0257 207230, mail: Mihaela.morar@brd.ro 

POTOCEAN Dorina, tel. 0257 207244, mail: Dorina.potocean@brd.ro 

 



Persoanele de contact pentru informatii suplimentare legate de aceste credite 
si pachete pentru studenti sunt Managerii clientela mass market ai Sucursalei 

Arad: 
  
PASCA Gabriel, tel. 0257 207229, mail: Gabriel.pasca@brd.ro 
MORAR Mihaela, tel. 0257 207230, mail: Mihaela.morar@brd.ro 
POTOCEAN Dorina, tel. 0257 207244, mail: Dorina.potocean@brd.ro 
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