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Descoperit de cont individual  
O rezervă de bani în permanenţă la dispoziţia ta! 

 

         CARACTERISTICI: 
 
Destinaţie:  utilizezi banii când şi cum doreşti, pentru rezolvarea oricărei nevoi personale 
   
Beneficiari:  poţi solicita un descoperit de cont individual dacă: 

– îţi primeşti /urmează să primeşti lunar salariul în lei într-un cont curent deschis la BCR, cu card 
de debit ataşat 

– ai minim 18 ani şi maxim 61 ani (femei) sau 63 de ani (barbati), neîmpliniţi la data solicitării 
plafonului de descoperit de cont 

– ai un venit net lunar de minim 1.386 lei 
Plafon    
acordat:   minim: 500 lei şi maxim 40.000 lei, fără a depăşi 4 salarii nete  

– plafonul acordat se activează imediat după aprobare (în cazul existenţei unui istoric de virare a 
salariului) sau după prima alimentare a contului curent cu drepturile salariale 

– dupa activarea plafonului, suma plafonului se poate diminua, anula sau menţine în funcţie de 
evoluţia  alimentărilor  lunare cu drepturi salariale a contului curent 

 
Perioada de  24 luni; în condiţiile respectării obligaţiilor contractuale, plafonul de descoperit de cont se poate 
acordare:  prelungi pe noi perioade de 24 de luni  
 
Coplătitori: maxim 1 coplătitor1 

 

Asigurări: – Asigurare de viaţă; îţi oferim  poliţa de asigurare opţional, pe toată perioada creditului 

      

          COSTURI: 
 

 

Dobândă variabilă     

15,05% ( Indicele de referinţă pentru 

creditele acordate în monedă națională: 

IRCC  + marja fixa 10,99%) 

     Cu asigurare de viaţă    

18,05% (Indicele de referinţă pentru 

creditele acordate în monedă națională:    

IRCC  + marja fixa 13,99%) 

     Fără asigurare de viaţă     

Dobânda variabilă pentru creditele în lei (RON) se calculează în funcţie de cotaţia indicelui de referinţă pentru 

creditele in moneda naţională si reprezintă rata de dobândă calculată în funcţie de tranzacţiile realizate pe piaţa 

interbancară, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Indicele de referinţă este publicat în ultima zi lucrătoare 

 
1 poate fi un  membru al familiei împrumutatului sau altă persoană (care are acelaşi domiciliu/reşedinţă cu împrumutatul) şi ale 

cărui venituri sunt luate efectiv în calcul la determinarea capacităţii de rambursare şi care semnează contractul de credit în 
calitate de coplătitor  



 
 

 

 

a fiecarui trimestru pe website-ul Bancii Naţionale a Romaniei, fiind afisat si pe website-ul BCR (www.bcr.ro) si la 

toate sediile BCR şi se aplică după cum urmează: 

- prima perioadă de dobândă variabilă va curge de la data data activarii plafonului conform contractului  până 

la finalul trimestrului corespunzător datei activarii. În decursul acestei prime perioade de dobândă va fi aplicabil nivelul 

indicelui de referinţă pentru creditele acordate în monedă naţională determinat la finalul trimestrului anterior datei 

activarii plafonului;   

- fiecare dintre perioadele ulterioare de dobândă vor începe să curgă din prima zi calendaristică a trimestrului 

şi se vor încheia în ultima zi calendaristică a trimestrului respectiv. În decursul fiecăreia dintre aceste perioade 

trimestriale ulterioare de dobândă va fi aplicabil nivelul indicelui de referinţă pentru creditele acordate în monedă 

naţională determinat la finalul trimestrului anterior celui de aplicare.  

Trimestrial vei fi informat cu privire la noua dobândă aplicabilă descoperitului tău de cont prin SMS/scrisoare 

personalizată, în funcţie de preferinţa ta şi datele de contact furnizate. 

DAE: 16,13%, calculat pentru un plafon de descoperit de cont de 5.367 lei, acordat pe 24 luni; dobândă variabilă: 

15,05% (indicele de referinţă pentru creditele acordate în monedă națională 2 + marja fixa 10,99%); costul lunar al 

asigurării de viaţă: 3 lei. Valoarea totala plătibilă: 7.054,47 lei. Suma minimă lunară de plată (dobânda şi comision 

asigurare) 70 lei. 

DAE s-a calculat avându-se în vedere că rata dobânzii curente şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul 

iniţial şi se aplică până la încetarea Contractului şi valoarea totală a creditului este trasă în totalitate şi pe întreaga 

durată a Contractului. 

Comisioane     

Comision de analiză     

       La prima acordare 0 RON   

 Pentru acordări ulterioare de plafon 25 RON   

Cost lunar asigurare de viaţă 3 RON   

Comision de rambursare anticipată 0 RON   

Comision unic pentru prestarea serviciilor cuprinse la data solicitării 

în lista de tarife şi servicii afişată la sediul Băncii 
90  RON   

 
 

       DOCUMENTE: 
 
Clienţii pentru care veniturile sunt raportate la ANAF: 

o Fără documente de venit (doar semnare Acord de interogare la ANAF) 
În cazul veniturilor din salarii pentru care din informatiile de la ANAF nu se poate determina perioada contractului 

de munca (determinată sau nedeterminată), banca poate solicita suplimentar un document eliberat de angajator  

În cazul în care veniturile curente sunt mai mari cu peste 20% fată de veniturile din anul anterior, BCR 

poate solicita documente suplimentare, în funcție de motivul declarat privind creșterea salarială. 

 
2 Indicele de referinta pentru creditele acordate in moneda nationala (IRCC) valabil pana la 31.12.2022 este 4,06%. 

http://www.bcr.ro/


 
 

 

 

Clienţii pentru care veniturile din salarii nu sunt raportate la ANAF (salariaţii MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, 

Poliţie Comunitară, Jandarmerie, salariaţii penitenciarelor sau ai altor unităţi cu caracter special) vor prezenta 

Adeverinţă de salariu (doar daca nu încasează salariul în cont la BCR) 

 

      AVANTAJE: 
 

UŞOR DE OBŢINUT:  

– nu ai nevoie de documente de venit, informaţiile fiind obţinute din baza de date ANAF; nu este 

necesară încheierea unui contract  între BCR şi firma angajatoare, poţi solicita individual  

angajatorului virarea lunară a salariului tău în cont la BCR 

  – nu ai nevoie de garanţii şi nici să justifici destinaţia banilor  

SIMPLU DE UTILIZAT:  

 – acces permanent 24 h/24 la bani, utilizând cardul de debit ataşat contului curent 

– utilizare multiplă - retrageri numerar, plăţi comercianţi, plata facturilor de utilităţi 

-  flexibilitate - pe  măsura rambursării, parţiale sau totale, a sumelor utilizate, acestea pot fi 

reutilizate  
EFORT FINANCIAR REDUS:  

– dobânda se aplică doar pentru sumele utilizate din descoperitul de cont 

– suma lunară de plată este reprezentată doar de dobânda aferentă sumei utilizate din plafon 

– comisionul la plată cu cardul la comercianţii acceptanţi, în magazine sau pe internet este zero 

– posibilitate de rambursare anticipată, parţială sau totală, fără costuri 

 
Beneficiezi de PROTECŢIE dacă alegi să închei asigurarea de viaţă la BCR Asigurări de Viaţa Vienna Insurance 

Group SA.  


