Creditul pentru carieră
Urmează-ţi visul şi investeşte in tine
Cea mai importantă investiţie este cea pe care o
faci în tine! Urmarea cursurilor unei universităţi de
prestigiu, ale unui master sau MBA de renume
putând face diferenţa pentru cariera ta.



Posibilitatea de a garanta cu ipotecă
asupra unui imobil în proprietatea ta sau a
codebitorilor.



Durata creditului de până la 7 ani cu
posibilitatea acordării unei perioade de
graţie de până la 2 ani pentru
rambursarea capitalului.



Rate de dobândă avantajoase, mai mici
decât cele aferente creditelor de nevoi
personale şi comision 0% în cazul
rambursării anticipate, totală sau parţială,
a creditului oricând pe perioada derulării
contractului de credit.

Alegând Creditul pentru carieră vei beneficia de:


Credit de până la 40.000 de euro sau
echivalentul în lei pentru finanţarea studiilor
universitare sau postuniveristare în ţară sau în
străinătate, în ceea ce priveşte taxele de
studiu şi/sau cazare şi masa pe perioada
studiilor;



Credit acordat fie integral, fie în tranşe, în
funcţie de nevoile tale, dobânda calculându-se
la valoarea utilizată din credit;

Creditul pentru cariera
acordat in lei

Robor 3 luni + 6,50%



Un credit mai mare prin cumularea veniturilor
tale cu cele ale altor persoane apropiate ţie.
Iar dacă nu înregistrezi venituri, părinţii tăi sau
alte rude pot garanta cu veniturile proprii
rambursarea creditului, în calitate de codebitori.

Creditul pentru cariera
acordat in euro

Euribor 3 luni + 7,50%

Iată şi un exemplu de calcul ca să întelegi mai
bine beneficiile oferite de Creditul pentru carieră!

Valoarea creditului: 2.000 euro (acordat în 2 tranşe egale în anul 1 şi anul 2)
Durata creditului: 48 de luni (incluzând perioadă de graţie de 24 de luni pentru rambursarea
creditului)
Rata de dobândă: 7,724 % p.a. (Euribor la 3 luni + marja 7,5 % p.a.)
Comision de analiză dosar: 100 euro
Comision de administrare credit: 1% (calculat anual la soldul creditului)
DAE*: 12,24 % p.a.

Valoarea ratelor lunare: În primul an rata lunară este de 6,44 EUR, iar în al doilea an aceasta
este de 12,87 EUR, reprezentând dobânda calculată la suma utilizată şi comisioanele
datorate. Începând cu al treilea an până la rambursarea integrală a creditului rata lunară va fi
de 90,20 EUR, cuprinzând şi capitalul de rambursat.
Valoarea totală de rambusat: 2.566,91 euro
Este necesară încheierea unei asigurări de viaţă pentru beneficiar, valoarea acesteia nefiind cuprinsă
în calculul DAE de mai sus.
Exemplul de calcul de mai sus a fost realizat la data de 01.09.2013 cand valoarea indicelui Euribor
la 3 luni a fost 0,224%, valabilă pentru luna septembrie 2013, valoarea acestui indice actualizânduse la începutul fiecărei luni.

Ce documente sunt necesare pentru a accesa Creditul pentru carieră?


Documente doveditoare de la instituţia de invăţământ privind admiterea la un program de studii
universitare sau postuniversitare;



Documentul emis de instituţia de invăţământ, din care să rezulte contravaloarea taxei de studii
şi costurile de cazare şi masa, dacă este cazul, modalitatea de plată şi toate datele necesare
efectuării plăţii;



Documente care să ateste veniturile realizate, inclusiv ale codebitorilor.

Contactează-ne!
Banca Italo Romena Agenţia Craiova

Tel. +40 – 251 413 014

Calea Unirii nr.7, Craiova

Fax +40 – 251 414 546

Raluca Zaragiu
Telefon direct: 0251/413.014, int.2721
E-mail: raluca.zaragiu@italo-romena.ro

