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Exemple de calculExemple de calculExemple de calculExemple de calcul    pentrupentrupentrupentru    creditele oferite creditele oferite creditele oferite creditele oferite dededede    CEC BankCEC BankCEC BankCEC Bank    
-ofertă valabilă începând cu 22 mai 2023, inclusiv- 

CREDITE DE NEVOI PERSONALE 

ÎN LEI 

Creditul de nevoi personale cu dobândCreditul de nevoi personale cu dobândCreditul de nevoi personale cu dobândCreditul de nevoi personale cu dobândăăăă    fixăfixăfixăfixă    

Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:    
Suma maximă: 120.000 lei 

Rata dobânzii:  

- 11,00%/an cu încasare venituri prin 
CEC Bank 

- 12,00%/an fără încasare venituri 
prin CEC Bank 

    

 

Durata maximă: 5 ani 

Comision de analiză/acordare: ZERO 

Comision de administrare: 20 lei/lună    

ExemplExemplExemplExempluuuu    de calculde calculde calculde calcul****     Cu încasare venituri prin 

CEC Bank 

Fără încasare venituri prin CEC 

Bank 

Suma împrumutată 30.000 lei 30.000 lei 

Durata creditului 53 luni 53 luni 

Rata lunară 737,17 lei 751,99 lei 

Suma totală de plată 39.069,66 lei 39.855,01 lei 

-Din care comision lunar 

administrare 

1.060 lei 1.060 lei 

DAE (%/an) 13,06% 14,17% 
 

CREDITE DE NEVOI PERSONALE 

ÎN LEI 

Creditul de nevoi personale cu dobândCreditul de nevoi personale cu dobândCreditul de nevoi personale cu dobândCreditul de nevoi personale cu dobândă ă ă ă variabilvariabilvariabilvariabilăăăă    șșșși asigurare de viai asigurare de viai asigurare de viai asigurare de viațățățăță    șșșși i i i 

somajsomajsomajsomaj        
Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:    
Suma maximă: 120.000 lei 

Rata dobânzii:  

- 12,18%/an (IRCC + 6,20%/an) cu 
încasare venituri prin CEC Bank 

- 13,18%/an (IRCC + 7,20%/an) fără 
încasare venituri prin CEC Bank 

    

 

Durata maximă: 5 ani 

Comision de analiză/acordare: ZERO 

Comision de administrare: 20 lei/lună    

ExemplExemplExemplExempluuuu    de calculde calculde calculde calcul****     Cu încasare venituri prin 

CEC Bank 

Fără încasare venituri prin CEC 

Bank 

Suma împrumutată 30.000 lei 30.000 lei 

Durata creditului 53 luni 53 luni 

Rata lunară 754,67 lei 769,70 lei 

Suma totală de plată 39.997,46 lei 40.793,79 lei 

-Din care comision lunar 

administrare 

1.060 lei 1.060 lei 

DAE (%/an) 14,34% 15,45% 
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CREDITE DE NEVOI PERSONALE 

ÎN LEI 

Creditul de nevoi personale cu Creditul de nevoi personale cu Creditul de nevoi personale cu Creditul de nevoi personale cu ipotecăipotecăipotecăipotecă        

Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:    
Suma maximă: 1.200.000 lei 

Rata dobânzii:  

- 9,48%/an (IRCC + 3,50%/an) cu 
încasare venituri prin CEC Bank 

- 10,48%/an (IRCC + 4,50%/an) fără 
încasare venituri prin CEC Bank 

 

Durata maximă: 5 ani 

Comision de analiză/acordare: 500 lei 

Comision de administrare: 0,04%, aplicabil lunar la 

soldul curent al creditului    

 

ExemplExemplExemplExempluuuu    de calculde calculde calculde calcul****     Cu încasare venituri prin 

CEC Bank 

Fără încasare venituri prin CEC 

Bank 

Suma împrumutată 200.000 lei 200.000 lei 

Durata creditului 60 luni 60 luni 

Rata lunară 4.278,37 lei 4.376,74 lei 

Suma totală de plată 254.529,60 lei 260.451,79 lei 

-Din care comision lunar 

administrare 

  

2.628,14 lei 

 

2.647,73 lei 

DAE (%/an) 10,52% 11,61% 
 

 

 

CREDITE IPOTECARE IMOBILIARE 

ÎN LEI 

Creditul Creditul Creditul Creditul Ipotecar Ipotecar Ipotecar Ipotecar iiiimobiliarmobiliarmobiliarmobiliar    cu dobandcu dobandcu dobandcu dobandăăăă    fixfixfixfixăăăă    îîîîn primii 5 ani,n primii 5 ani,n primii 5 ani,n primii 5 ani,    ulterior variabilulterior variabilulterior variabilulterior variabilăăăă    

Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:    
Suma maximă: 2.800.000 lei 

Rata dobânzii:  

- 7,70 %/an fixă în primii 5 ani și 
8,28%/an (IRCC + 2,30%/an) după 5 
ani cu încasare venituri prin CEC 
Bank 

- 7,90 %/an fixă în primii 5 ani și 
8,48%/an (IRCC + 2,50%/an) după 5 
ani fără încasare venituri prin 
CEC Bank    

 

Durata maximă: 35 ani 

Comision de analiză/acordare: 500 lei 

Comision de administrare: 0,04%, aplicabil lunar 

la soldul curent al creditului    

 

ExemplExemplExemplExempluuuu    de de de de calculcalculcalculcalcul****     Cu încasare venituri prin 

CEC Bank 

Fără încasare venituri prin 

CEC Bank 

Suma împrumutată 300.000 lei 300.000 lei 

Durata creditului 275 luni 275 luni 

Rata lunară 2.445,52 lei 2.484,03 lei 

Suma totală de plată 681.252,99 lei 692.137,38 lei 

-Din care comision lunar 

administrare 21.346,03 lei 21.453,27 lei 

DAE (%/an) 8,82% 9,04% 
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CREDITE IPOTECARE IMOBILIARE 

ÎN LEI 

Creditul Creditul Creditul Creditul Ipotecar imobiliar Ipotecar imobiliar Ipotecar imobiliar Ipotecar imobiliar cu dobândcu dobândcu dobândcu dobândăăăă    variabilă variabilă variabilă variabilă     

Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:    
Suma maximă: 2.800.000 lei 

Rata dobânzii:  

- 8,28%/an (IRCC + 2,30%/an) cu 
încasare venituri prin CEC Bank 

- 8,48%/an (IRCC + 2,50%/an) fără 
încasare venituri prin CEC Bank 

    

 

Durata maximă: 35 ani 

Comision de analiză/acordare: 500 lei 

Comision de administrare: 0,04%, aplicabil 

lunar la soldul curent al creditului    

 

ExemplExemplExemplExempluuuu    de calculde calculde calculde calcul****     Cu încasare venituri prin 

CEC Bank 

Fără încasare venituri prin 

CEC Bank 

Suma împrumutată 300.000 lei 300.000 lei 

Durata creditului 275 luni 275 luni 

Rata lunară 2.557,95 lei 2.597,24 lei 

Suma totală de plată 691.902,32 lei 702.816,75 lei 

-Din care comision lunar 

administrare 

21.474,14 lei 21.579,53 lei 

DAE (%/an) 9,13% 9,35% 

 

 
 

 

CREDITUL NOUA CASǍ 

ÎN LEI 

Creditul Creditul Creditul Creditul Noua CasăNoua CasăNoua CasăNoua Casă    

Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:    
Suma maximă: 140.000 euro (echivalent 

în lei) 

Rata dobânzii:  

- 7,88%/an (IRCC + 1,90%/an)cu 
încasare venituri prin CEC Bank 

- 7,98%/an (IRCC + 2,00%/an) fără 
încasare venituri prin CEC Bank 

    

 

Durata maximă: 30 ani 

Comision de analiză/acordare: ZERO   

Comision de administrare: ZERO      

 

ExemplExemplExemplExempluuuu    de calculde calculde calculde calcul****     Cu încasare venituri prin 

CEC Bank 

Fără încasare venituri prin 

CEC Bank 

Suma împrumutată 260.000 lei 260.000 lei 

Durata creditului 320 luni 320 luni 

Rata lunară 1.947,10lei 1.964,59 lei  

Suma totală de plată 623.061,54 lei 628.664,99lei 

-Din care comision lunar 

administrare 

0 lei 0 lei 

DAE (%/an) 8,16% 8,27% 
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CREDITE DE NEVOI PERSONALE 

ÎN EURO 

Creditul Creditul Creditul Creditul de de de de Nevoi personale cu ipotecă    

Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:    
Suma maximă: 1.200.000 lei / echivalent 

Rata dobânzii:  5,73 %/an (EURIBOR 6M 

+ 3,00%/an)  

Durata maximă: 5 ani 

Comision de analiză/acordare: 150 euro 

Comision de administrare: 0,04%, aplicabil lunar la 

soldul curent al creditului    

 

ExemplExemplExemplExempluuuu    de calculde calculde calculde calcul****     

Suma împrumutată 61.800 euro 

Durata creditului 60 luni 

Rata lunară 1.212,12 euro 

Suma totală de plată 72.032,91 euro 

-Din care comision lunar 

administrare 

789,46 euro 

DAE (%/an) 6,50% 

 

 

 

CREDITE IPOTECARE IMOBILIARE 

ÎN EURO 

Creditul Creditul Creditul Creditul ipotecaripotecaripotecaripotecar    imobiliar cu imobiliar cu imobiliar cu imobiliar cu cu dobandcu dobandcu dobandcu dobandăăăă    variabilăvariabilăvariabilăvariabilă    

Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:Caracteristici credit:    
Suma maximă: 2.800.000 lei / 

echivalent 

Rata dobânzii:  5,73 %/an (EURIBOR 6M 

+ 3,00%/an) 

Durata maximă: 35 ani 

Comision de analiză/acordare: 150 euro 

Comision de administrare: 0,04%, aplicabil lunar la 

soldul curent al creditului    

 

ExemplExemplExemplExempluuuu    de calculde calculde calculde calcul****     

Suma împrumutată 61.500 euro 

Durata creditului 245 luni 

Rata lunară 451,12 euro 

Suma totală de plată 108.096,95 euro 

-Din care comision lunar 

administrare 

3.600,22 euro 

DAE (%/an) 6,42% 
 

 
 
*Exemplele de calcul au fost realizate utilizand sume si perioade medii de creditare. 


