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DETALII ȘI ALTE BENEFICII

Limită de credit
700 – 30.000 Lei până la 50 de zile

***Valabilă exclusiv pentru plățile la
comercianți sau facturi utilități.

Perioadă de grație***

Comision de furnizare card de credit –
emitere instrument de plată      

Comision de furnizare card de credit – 
administrare instrument de plată      

0 LEI

5 LEI/LUNA

50

Exemplu de calcul reprezentativ: Pentru un card de credit 
UniCreditCard Partener, cu o limită de 5.367 Lei, perioada de 
creditare de 36 luni, având o dobândă fixă de 26,99%/an, atât 
pentru sumele din limita de credit utilizate la ATM, cât și 
pentru sumele utilizate la comercianți, suma lunară de plată 
(pentru rate egale) este de 281,07 Lei, valoarea totală plătibilă 
7.842,42 Lei, iar DAE va fi de 33,45%. DAE este calculat 
conform prevederilor legale în vigoare și cuprinde dobânda 
anuală fixă, comisionul de furnizare card de credit - emitere 
instrument de plată de 0 Lei și comisionul lunar de furnizare 
card de credit - administrare instrument de plată de 5 Lei și 
comisionul utilizare ATM național / internațional, în afara 
Grupului UniCredit, de 2%+ 4 Lei. Se consideră că valoarea 
liniei de credit se retrage integral, 40% în numerar la ATM și 
60% prin plăți la comercianți, la data acordării și nu se 
efectuează nicio retragere pe parcursul celor 36 luni de 
rambursare.



Programele de Plata în Rate Egale și de Loialitate sunt 
supuse unor termene și condiții. Pentru detalii complete 
te rugăm să consulți Regulamentele disponibile în mod 
gratuit pe site-ul www.ucfin.ro.Vizitează www.unicredit.ro/discountry pentru lista completă.

IA-ȚI CARDUL DE CREDIT DIRECT DE LA PARTENER

Valoarea bunurilor

Detalii PRIMA TRANZACȚIE:

PÂNĂ LA
30.000 LEI

Perioada de creditare

PÂNĂ LA
60 LUNI

PROGRAM DE LOIALITATE

la comercianți tip 
supermarket, 
hypermarket,
patiserii, cofetării

PÂNĂ LA 100 DE PUNCTE UNICREDIT
ÎNAPOI
(1 punct = 1 Leu) per ciclu de tranzacționare.

1%
ÎNAPOI

la restul 
tranzacțiilor, 
inclusiv la plata 
utilităților

0,1%
ÎNAPOI

LEI

cu cardul în primele 30 de zile de la livrare.
Sună la InfoCenter pentru a transforma punctele în 
bani (1 punct UniCredit = 1 Leu) cu care poți acoperi 
o viitoare tranzacție la comercianți sau plata 
utilităților.

30 DE PUNCTE CADOU LA PRIMA
TRANZACȚIE

CUMPĂRĂTURI ÎN RATE

cu dobândă fixă redusă
de la 26,99%/an la 16,99%/an 

fără dobândă
în primele 60 de zile de la livrarea cardului

**Exclusiv pentru comenzile achitate online. 
Acest program de plată în rate nu este 
disponibil pentru comenzile eMAG Marketplace.

PÂNĂ LA

RATE
12
PÂNĂ LA

RATE
36

LA MAGAZINELE PARTENERE DISCOUNTRY
Până la 24 de RATE FĂRĂ dobândă la tranzacțiile 
efectuate la magazinele partenerilor noștri. De exemplu:

PRIN APEL INFOCENTER

6 RATE

3, 6 RATE**

3, 6, 9, 12 RATE

2- 24 RATE

ile achitate online. 
rate nu este
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Contează pee el la cumpărăturii.

Alegi bunurile sau serviciile dorite de la partenerii noștri.

Aplici pentru un card de 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. 
Valoarea acestora a fost acoperită din limita cardului de 
credit aprobată, prin Programul Prima Tranzacție.

Ulterior, primești cardul de credit acasă
gratuit, prin curier. 

Pe măsură ce rambursezi ratele, poți reutiliza sumele
și te bucuri de avantajele cardului la noi cumpărături.


