Lista valabila de la data de 01.01.2023

Lista de dobanzi si comisioane aferente produselor de creditare Retail
Credite cu ipoteca imobiliara
Tip produs
Moneda
Tip dobanda

Indice de referinta1

Marja dobanda
Rata dobanda
Reducere dobânda pentru virare venit in cont
Patria Bank
Reducere dobanda pentru suma credit cel
putina egala cu 300.000 lei, respectiv 65.000
euro
Comision analiza dosar
Comision lunar administrare credit
Comision rambursare anticipata
Comision unic pentru servicii solicitate de client
Dobanda penalizatoare2

Credit pentru investitii imobiliare
Lei

Credit de consum cu ipoteca

Credit de consum cu ipoteca
destinat exclusiv refinantarii
Lei
Euro
Variabila
Variabila

Lei
Variabila

Euro
Variabila

Lei
Variabila

Euro
Variabila

IRCC

IRCC

5,71%

EURIBOR la 6 luni
2,73%

IRCC

5,71%

5,71%

EURIBOR la 6 luni
2,73%

5,71%

EURIBOR la 6 luni
2,73%

4,77%
10,48%

5,50%
8,23%

4,77 %
10,48%

5,50%
8,23%

Fixa in primii 5 ani,
variabila incepand
cu al 6-lea an 3

3,55%
3,35%
4,50%
Fixa 5 ani: 9,20%
9,06%
7,23%
4
Ulterior : 9,26%
-0,30% (0,30 puncte procentuale)

-0,50% (0,50 puncte procentuale)

-0,15% (0.15 puncte procentuale)

0 lei
20 lei
50 euro
Rata dobanzii curente + 3 p.p.

IRCC

0% (0 puncte procentuale)

0 euro
5 euro

900 lei
0 lei
0%

200 euro
0 euro

900 lei
0 lei

200 euro
0 euro

0 lei
Rata dobanzii curente + 3 p.p.

Rata dobanzii curente + 3 p.p.

Pentru creditele in lei, IRCC (calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare publicat de BNR) reglementat de OUG 19/2019, se actualizeaza trimestrial, in prima zi lucratoare a
lunilor ianuarie, aprilie, iulie si octombrie, pentru creditele acordate in Lei. Pentru creditele in euro, indicele de referinta se actualizeaza semestrial, in ianuarie si iulie, in functie de
valoarea EURIBOR la 6 luni valabila la data respectiva; 2 Se aplica asupra principalului restant; 3 Se acorda numai cu optiunea de virare venitul in cont Patria Bank; 4 S-a mentionat in
prezentul document dobanda ulterioara utilizand IRCC de la momentul actual, insa in cazul Creditelor cu dobanda fixa in primii 5 ani, pentru calculul dobanzii variabile incepand cu
cel de-al 6 an se va utiliza indicele de referinta IRCC valabil la data de la care se aplica dobanda variabila.
1

Nota: Taxele de inscriere/reinscriere a garantiilor ocazionate de inregistrarile, modificarile, prelungirile, radierile in/din RNPM vor fi suportate de catre Banca.
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Exemple orientative, calculate pe baza dobanzii standard si a reducerilor ce pot fi oferite pentru virarea salariului si, dupa caz, pentru suma credit cel putina egala cu 300.000 lei,
respectiv 65.000 euro:
Pentru un Credit pentru investitii imobiliare cu dobanda variabila de 300.000 lei / 65.000 euro, acordat pe o perioadă de 30 de ani, client cu virare venit într-un cont Patria Bank, cu
o rată anuală a dobânzii de 8,61 %* pentru lei / 6,78%* pentru euro (dobândă variabilă), rata lunară este de 2350,17 lei/427,89 euro, DAE** este de 9,06% pentru lei / 7,12% pentru
euro, comision de analiză 0 lei/0 euro, comision lunar administrare credit 20 lei/5 euro, iar valoarea totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 846.060,58 lei/
154.038,88 euro. Costurile notariale, costurile cu evaluarea si costurile cu asigurarea imobilului vor fi achitate de către client.
Pentru un Credit pentru investitii imobiliare cu dobanda fixa in primii 5 ani de 300.000 lei, acordat pe o perioadă de 30 de ani, client cu virare venit într-un cont Patria Bank, cu o
rată anuală a dobânzii de 8,75 % Fixa in primii 5 ani de creditare, respectiv de 8,81%*, variabila, incepand cu anul 6 de creditare, rata lunară fixa in primii 5 ani de creditare este de
2.380,10 lei, DAE** este de 9,25% , comision de analiză 0 lei, comision lunar administrare credit 20 lei, iar valoarea totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la
860.350,45lei. Costurile notariale, costurile cu evaluarea si costurile cu asigurarea imobilului vor fi achitate de către client.
Pentru un Credit de nevoi personale cu ipotecă de 80.000 lei/20.000 euro, acordat pe o perioadă de 5 ani, client cu virare venit în Patria Bank, cu o rată anuală a dobânzii de 9,98 %
pentru lei/7,73% pentru euro (dobândă variabilă), rata lunară este de 1.698,98lei/402,95 euro, DAE* este 10,99% pentru lei/8,47% pentru euro, comisionul de analiză 900 lei/200
euro iar valoarea totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 102.838,59 lei/24.376,91 euro. Costurile notariale, costurile cu evaluarea si costurile cu asigurarea
imobilului vor fi achitate de către client.
Pentru un Credit de consum cu ipoteca destinat exclusiv refinantarii de 200.000 Lei/50.000 Euro, acordat pe o perioada de 25 de ani, cu o rata anuala a dobanzii* de 9,98% pentru
Lei/7,73% pentru Euro (dabanda variabila), rata lunara este de 1.814,58 Lei/377,01 Euro, DAE** este 10,51% pentru Lei/8,06% pentru Euro, comisionul de analiză 900 lei/200 euro iar
valoarea totala de rambursat la sfarsitul perioadei de creditare ajunge la 545.274,75 Lei/113.302,43 Euro. Costurile notariale, costurile cu evaluarea si costurile cu asigurarea
imobilului vor fi achitate de catre client.
*Dobanda variabila este calculata tinand cont de nivelul IRCC aplicabil in perioada 01.01.2023-31.03.2023, respectiv EURIBOR la 6 luni aplicabil in perioada 01.01.2023-30.06.2023,
respectiv 5,71% pentru Lei si 2,73% pentru Euro, plus marja fixa de dobanda aferenta fiecarui produs in parte. **DAE este Dobanda Anuala Efectiva si include taxele si comisioanele
aferente creditului, percepute de banca.
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Credite de nevoi personale fara garantie imobiliara
Tip produs
Creditul PLUS, destinat
exclusiv refinantarii
Moneda
Tip dobanda
Indice de referinta1
Marja dobanda
Rata dobanda

Lei
Variabila
IRCC

IRCC

5,71%
de la 13,56%
la 19,01%
de la 19,27%
la 24,72%

5,71%

Reducere dobânda pentru suma credit cel putin
egala cu 50.000 lei
Reducere dobanda pentru virare venit in cont
Patria Bank
Reducere dobanda pentru refinanatre externa
Comision analiza dosar
Comision lunar administrare credit
Comision rambursare anticipata

0%

Cost asigurare de viata

0%

Comision unic pentru servicii solicitate de client
Dobanda penalizatoare
(se aplica asupra principalului restant)

Creditul PLUS cu dobanda variabila
CU asigurare de viata
FARA asigurare de
Allianz Tiriac inclusa
viata Allianz Tiriac
inclusa
Lei
Lei
Variabila
Variabila

de la 11,06%
la 16,51%
de la 16,77%
la 22,22%

Creditul PLUS cu dobanda fixa
CU asigurare de viata
FARA asigurare de
Allianz Tiriac inclusa
viata Allianz Tiriac
inclusa
Lei
Lei
Fixa
Fixa
Nu este cazul

de la 13,56%
la 19,01%
de la 19,27%
la 24,72%
-0,50% (0,50 puncte procentuale)

Nu este cazul
de la 13,29%
la 18,74%

de la 15,79%
la 21,24%

-1,00% (1,00 puncte procentuale)
-0,50% (0,50 puncte procentuale)
0 lei
8 lei
0%
• 1% din valoarea creditului rambursata anticipat,
daca perioada de timp dintre rambursarea
anticipata si data convenita pentru incetarea
contractului de credit este mai mare de un an;
• 0.5% din valoarea creditului rambursata anticipat,
daca perioada de timp dintre rambursarea
anticipata si data convenita pentru incetarea
contractului de credit nu este mai mare de un an.
0,47%/an pentru clientii
0%
0,47%/an pentru clientii
0%
care obtin venituri din
care obtin venituri din
contracte de munca;
contracte de munca;
0,35%/an pentru clientii
0,35%/an pentru clientii
care obtin alte venituri
care obtin alte venituri
decat din contracte de
decat din contracte de
munca
munca
0 lei
Rata dobanzii curente + 3 p.p.
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1Pentru

creditele in lei, IRCC (calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare publicat de BNR) reglementat de OUG 19/2019, se actualizeaza trimestrial, in prima zi lucratoare a
lunilor ianuarie, aprilie, iulie si octombrie, pentru creditele acordate in Lei.
Nota: Taxele de inscriere/reinscriere a garantiilor ocazionate de inregistrarile, modificarile, prelungirile, radierile in/din RNPM vor fi suportate de catre Client.
Exemple orientative, cu dobanda personalizata in functie de profilul clientului si de comportamentul de plata al acestuia, de reducerile ce pot fi oferite pentru virarea venitului in
contul deschis la Banca, suma creditului si refinantare externa, cat si in functie de optiune clientului privind includerea sau nu a asigurarii de viata Allianz. Astfel, dobânda variabila
este cuprinsa intre 14,77%-24,72%, iar dobânda fixa este cuprinsa 11,29%-21,24%.
Pentru un Credit Plus cu dobanda variabila SI asigurare de viaţă Allianz-Ţiriac inclusă de 55.000 lei, client care obţine venituri din contracte de muncă, acordat pe o perioadă de 60
de luni, cu o rată anuală a dobânzii de 14,77%*** (dobândă variabilă*), prima unică de asigurare pentru asigurarea de viaţă de 1.292,50 lei (0,47% / an din suma creditului), rata
lunară este de 1.309,82 lei, DAE este 17,47%** iar suma totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 78.676,52 lei.
Pentru un Credit Plus cu dobanda variabila FARA asigurare de viaţă Allianz-Ţiriac inclusă de 25.000 lei, acordat pe o perioadă de 60 de luni, cu o rată anuală a dobânzii de 24,72%
(dobândă variabilă*), rata lunară este de 737,68 lei, DAE este 28,63%**, iar suma totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 44.348,69lei.

Pentru un Credit Plus cu dobanda fixa SI asigurare de viaţă Allianz-Ţiriac inclusă de 55.000 lei, client care obţine venituri din contracte de muncă, acordat pe o perioadă de 60 de
luni, cu o rată anuală a dobânzii de 11,29%*** (dobândă fixă), prima unică de asigurare pentru asigurarea de viaţă de 1.292,50 lei (0,47% / an din suma creditului), rata lunară este
de 1.211,80 lei, DAE este 13,47%**, iar suma totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 74.088,28 lei.
Pentru un Credit Plus cu dobanda fixa FARA asigurare de viaţă Allianz-Ţiriac inclusă de 25.000 lei, acordat pe o perioadă de 60 de luni, cu o rată anuală a dobânzii de 21,24%
(dobândă fixă), rata lunară este de 687,71 lei, DAE este 24,33%**, iar suma totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 41.350,41 lei.

Pentru un Credit Plus, destinat exclusiv refinantarii de 55.000 lei, acordat pe o perioadă de 84 de luni, cu o rată anuală a dobânzii de 17,27%*** (dobândă variabila*), rata lunară
este de 1.140,57 lei, DAE este 19,06%**, iar suma totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 95.895,30 lei.
Pentru un Credit Plus, destinat exclusiv refinantarii de 25.000 lei, acordat pe o perioadă de 84 de luni, cu o rată anuală a dobânzii de 24,72% (dobândă variabila), rata lunară este de
636,32 lei, DAE este 28,53%**, iar suma totală de rambursat la sfârșitul perioadei de creditare ajunge la 53.538,67lei.

*Dobanda variabila este calculata tinand cont de nivelul IRCC aplicabil in perioada 01.01.2023-31.03.2023, respectiv 5,71% pentru Lei, plus marja fixa de dobanda aferenta fiecarui
produs in parte. **DAE este Dobanda Anuala Efectiva si include taxele si comisioanele aferente creditului, percepute de banca.***Include reducerile aferente pentru optiunea de
virare venit in cont Patria Bank, suma credit cel putin egala cu 50.000 lei si refinantarea a cel putin unei facilitati de creditare de la o alta banca.
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Credit de consum ECONOM garantat cu depozit colateral
Tip produs
Moneda
Tip dobanda
Indice de referinta1
Marja dobanda
Rata dobanda
Comision analiza dosar2
Comision lunar administrare credit
Comision rambursare anticipata
Comision unic pentru servicii solicitate de client
Dobanda penalizatoare3
Dobanda depozit colateral4

Credit de consum ECONOM, garantat cu depozit colateral
Lei
Euro
Variabila
Variabila
IRCC
EURIBOR la 6 luni
5,71%
2,73%
3,77%
3,25%
9,48%
5,98%
225 lei
50 euro
0 lei
0 euro
0%
0%
0 lei
0 lei
Rata dobanzii curente + 3 p.p.
Pentru depozitul colateral se va acorda dobanda aferenta depozitului la termen „Clasic” constituit pe 3 luni,
varianta cu plata lunara a dobanzii, de la momentul constituirii depozitului colateral.

Pentru creditele in lei, IRCC (calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare publicat de BNR) reglementat de OUG 19/2019, se actualizeaza trimestrial, in prima zi lucratoare a
lunilor ianuarie, aprilie, iulie si octombrie, pentru creditele acordate in Lei. Pentru creditele in euro, indicele de referinta se actualizeaza semestrial, in ianuarie si iulie, in functie de
valoarea EURIBOR la 6 luni valabila la data respectiva; 2 Se retine din valoarea creditului acordat sau din sursele proprii ale imprumutatului, in functie de optiunea sa; 3 Se aplica asupra
principalului restant; 4 In cazul in care depozitul colateral este in proprietatea unei persoane juridice, dobanda va fi variabila. In cazul in care depozitul colateral este in proprietatea
unei persoane fizice, dobanda va fi fixa pe toata perioada de creditare.
1

Nota: Taxele de inscriere/reinscriere a garantiilor ocazionate de inregistrarile, modificarile, prelungirile, radierile in/din RNPM vor fi suportate de catre Banca.

Exemple orientative:
Pentru un Credit de consum ECONOM garantat cu depozit colateral de 80.000 Lei/20.000 Euro, acordat pe o perioada de 5 de ani, cu o rata anuala a dobanzii* de9,48% pentru
Lei/5,98% pentru Euro (dabanda variabila), rata lunara este de 1.679,37 Lei/386,47 Euro, DAE** este 10,04% pentru Lei/6,26% pentru Euro, comision de analiză 225 lei/50 euro iar valoarea
totala de rambursat la sfarsitul perioadei de creditare ajunge la 100.987,03 Lei/23.238,20 Euro.

* Dobanda variabila este calculata tinand cont de nivelul IRCC aplicabil in perioada 01.01.2023-31.03.2023, respectiv EURIBOR la 6 luni aplicabil in perioada 01.01.2023-30.06.2023,
respectiv 5,71% pentru Lei si 2,73% pentru Euro, plus marja fixa de dobanda aferenta fiecarui produs in parte. **DAE este Dobanda Anuala Efectiva si include taxele si comisioanele
aferente creditului, percepute de banca.
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Credit fara ipoteca imobiliara, revolving
Tip produs
Moneda
Tip dobanda
Indice de referinta1
Marja dobanda
Rata dobanda
Comision analiza dosar2
Comision lunar administrare credit
Comision rambursare anticipata
Comision unic pentru servicii solicitate de client
Dobanda penalizatoare3
Dobanda depasire neautorizata disponibil cont

Overdarft
Lei
Variabila
IRCC
5,71%
10,00%
15,71%
0 lei
0 lei
0%
0 lei
Rata dobanzii curente + 3 p.p.
13%

Pentru creditele in lei, IRCC (calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare publicat de BNR) reglementat de OUG 19/2019, se actualizeaza trimestrial, in prima zi lucratoare a
lunilor ianuarie, aprilie, iulie si octombrie, pentru creditele acordate in Lei; 2 Se retine din valoarea creditului acordat sau din sursele proprii ale imprumutatului, in functie de optiunea
sa; 3 Se aplica asupra principalului restant.
1

Nota: Taxele de inscriere/reinscriere a garantiilor ocazionate de inregistrarile, modificarile, prelungirile, radierile in/din RNPM vor fi suportate de catre Banca.
Exemplu orientativ:
Pentru un Overdraft cu o limita de 5.367 Lei, presupunand ca limita este utilizata dintr-o singura tragere, iar rambursarea se efectueaza intr-un an, platind sume egale lunare, suma
totala de rambursat este 5.894,60 lei, luandu-se in considerare o dobanda variabila de 15,71%*, DAE 19,18%**.
*Dobanda variabila este calculata tinand cont de nivelul IRCC aplicabil in perioada 01.01.2023 -31.03.2023 , respectiv 5,71% pentru Lei, plus marja fixa de dobanda aferenta fiecarui
produs in parte. **DAE este Dobanda Anuala Efectiva si include taxele si comisioanele aferente creditului, percepute de banca (inclusiv comisionul lunar de administrare cont curent in
valoare de 8 lei).
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