
Exemplu reprezentativ de calcul: în cazul produsului Creditul 
Partener cu asigurare de viață atașată/ fără asigurare de viață, pentru 
o valoare totală a creditului de 3.900 Lei (incluzând și valoarea 
asigurării de viață cu prima unică finanțată)/ 3.000 Lei pe 60 luni: 
rata anuală a dobânzii (fixă) 35%/ 43%, comision de analiză dosar 0 
Lei, comision lunar de administrare credit 5 Lei, valoarea ratei lunare 
(pentru rate egale) 147,2 Lei/ 131,38 Lei, valoarea totală plătibilă 
8.832,78/ 7.882,84 Lei, DAE 46,04%/ 59,20%. În cazul produsului de 
credit cu asigurare de viață atașată, oferta de dobândă presupune 
atașarea unei asigurări de viață cu prima unică finanțată de către 
Împrumutător, de 0,5% din suma împrumutată înmulțită cu 
perioada de creditare, emisă de Generali România Asigurare 
Reasigurare S.A. prin intermediul UniCredit Consumer Financing IFN 
SA, în calitate de agent de asigurare auxiliar înregistrat la Autoritatea 
de Supraveghere Financiară cu numărul RAJ-502078. Produsul de 
asigurare de viață este opțional, clientul putând aplica pentru un 
produs de credit fără achiziționarea unei asigurări de viață, în condiții 
de costuri diferite. Detalii privind oferta completă a produselor 
financiare și de Asigurare pot fi regăsite pe www.ucfin.ro.
Prezenta nu valorează, conform legii, oferta de a contracta 
produse/servicii financiare din partea UniCredit Consumer Financing 
IFN S.A., putând fi modificată sau revocată în orice moment. Conform 
legii, oferta de produs sau serviciu financiar este cea valabilă la 
momentul înregistrării solicitării produsului/serviciului și, 
independent de elementele respectivei oferte, contractul se 
consideră încheiat numai la data semnării sale formale sau, după 
caz, conform prevederilor legale aplicabile încheierii contractului la 
distanță.
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RATE
EGALE

CUM FUNCȚIONEAZĂ? CARE SUNT AVANTAJELE TALE?

Primești răspuns 
PE LOC*. 

Alegi bunurile sau serviciile dorite de la partenerii noștri. 

Aplici pentru un credit de la UniCredit Consumer 
Financing direct la partener.

După aprobare, semnezi documentația de creditare
și poți să pleci acasă, în aceeași zi, cu bunurile 
achiziționate sau să te bucuri de serviciile contractate.

*Aplicabil pentru categoriile de persoane (cu titlu de exemplu: salariați) pentru care există obligații legale de declarare a veniturilor 
la autoritățile fiscale, în baza exprimării acordului de consultare și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului 
Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru celelalte categorii de venituri, este necesară 
prezentarea documentației de venit. Creditorul își rezervă dreptul de a solicita, după caz, orice documente necesare, având dreptul 
de a analiza și de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului de consum, în conformitate cu normele interne și 
reglementările legale. Fac excepție situațiile în care decizia de creditare nu poate fi luată pe loc din motive independente de voința 
UniCredit Consumer Financing IFN S.A. sau situațiile în care este necesară o analiză suplimentară a cererii.

RAPIDITATE

300 - 30.000 LEI

PÂNĂ LA 60 LUNI

VALORILE pe care
le poți împrumuta
PERIOADA de 
creditare

Aplici direct prin 
partener, doar cu 
actul de identitate, 
în anumite condiții*

SIMPLITATE

Nu este necesar 
avans sau garanții 
suplimentare.

ZERO EFORT

50

Sunt lucruri de care ai nevoie acum, lucruri importante, care nu 
pot fi puse pe lista de așteptare. Și nici nu trebuie.

Soluția noastră pentru tine este Creditul Partener, cu ajutorul 
căruia poți lua azi tot ce ai nevoie de la partenerii noștri, UȘOR, 
în RATE. 

LEI

Avem soluții de finanțare să poți obține tot ce ai nevoie azi.
Creditul Partener


