Exemple de calcul pentru cardurile de credit
oferite de CEC Bank
-ofertă valabilă începând cu 01 iulie 2021, inclusiv-
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DESCOPERIT DE CONT CARD DEBIT VISA

Data actualizare: 1 iulie 2021

Exemplu calcul - card de credit Mastercard Standard
IPOTEZA:
▪ valoarea creditului se retrage integral, in numerar, la data acordarii
▪ nu a fost luata in calcul perioada de gratie, aceasta nefiind aplicabila in cazul retragerii
creditului in numerar
▪ creditul se ramburseaza in 12 rate lunare egale;
▪ nu se efectueaza nici o tragere pe parcursul celor 12 luni de rambursare;
▪ DAE este calculat conform prevederilor legale in vigoare si cuprinde dobanda anuala
aferenta plus comisioanele aplicabile contului de card
Valoare credit
Perioada de creditare (ani)
DAE
DAE cuprinde:
Dobânda variabilă
Comision de analiză dosar
Comision emitere card
Comision retragere numerar în rețeaua
proprie
Comision lunar de administrare cont card

20.000 lei
1 an (12 luni)
15,63%
IRCC + 11,42%=12,67%
0 lei
10 lei
1% + 3 lei
0 lei

IRCC - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor
Exemplul prezentat este cu titlu informativ, acesta nefiind aplicabil in cazul in care se
efectueaza noi trageri din contul de card pe parcursul celor 12 luni, in limita plafonului de
credit aprobat de banca si a rambursarilor lunare

<PUBLIC>

Data actualizare: 1 iulie 2021

Exemplu calcul - card de credit Visa Affinity
IPOTEZA:
▪ valoarea creditului se retrage integral, in numerar, la data acordarii
▪ nu a fost luata in calcul perioada de gratie, aceasta nefiind aplicabila in cazul retragerii
creditului in numerar
▪ creditul se ramburseaza in 12 rate lunare egale;
▪ nu se efectueaza nici o tragere pe parcursul celor 12 luni de rambursare;
▪ DAE este calculat conform prevederilor legale in vigoare si cuprinde dobanda anuala
aferenta plus comisioanele aplicabile contului de card
Valoare credit
Perioada de creditare (ani)
DAE
DAE cuprinde:
Dobânda variabilă
Comision de analiză dosar
Comision emitere card
Comision retragere numerar în rețeaua
proprie
Comision lunar de administrare cont card

20.000 lei
1 an (12 luni)
15,52%
IRCC + 11,42%=12,67%
0 lei
10 lei
1% + 3 lei
0 lei

IRCC - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor
Exemplul prezentat este cu titlu informativ, acesta nefiind aplicabil in cazul in care se
efectueaza noi trageri din contul de card pe parcursul celor 12 luni, in limita plafonului de
credit aprobat de banca si a rambursarilor lunare
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Data actualizare: 1 iulie 2021

Exemplu calcul - card de credit Visa Platinum
IPOTEZA:
▪ valoarea creditului se retrage integral, in numerar, la data acordarii
▪ nu a fost luata in calcul perioada de gratie, aceasta nefiind aplicabila in cazul retragerii
creditului in numerar
▪ creditul se ramburseaza in 12 rate lunare egale;
▪ nu se efectueaza nici o tragere pe parcursul celor 12 luni de rambursare;
▪ DAE este calculat conform prevederilor legale in vigoare si cuprinde dobanda anuala
aferenta plus comisioanele aplicabile contului de card
Valoare credit
Perioada de creditare (ani)
DAE
DAE cuprinde:
Dobânda variabilă
Comision de analiză dosar
Comision emitere card
Comision retragere numerar în rețeaua
proprie
Comision lunar de administrare cont card

40.000 lei
1 an (12 luni)
15,61%
IRCC + 11,42%=12,67%
0 lei
15 lei
1% + 3 lei
0 lei

IRCC - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor
Exemplul prezentat este cu titlu informativ, acesta nefiind aplicabil in cazul in care se
efectueaza noi trageri din contul de card pe parcursul celor 12 luni, in limita plafonului de
credit aprobat de banca si a rambursarilor lunare
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