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PRIMA CASĂ 
Credit ipotecar, în lei 
 
Alege creditul BCR PRIMA CAS Ă, fie că nu mai vrei s ă locuie şti împreun ă cu părin ţii, fie c ă te-ai 
căsătorit şi vrei s ă îţi începi noua via ţă. 
 
 
Caracteristici 
 

Beneficiari : ca să obţii acest credit trebuie să ai minim 18 ani, să îndeplineşti criteriile programului 
guvernamental „Prima Casă” şi condiţiile de eligibilitate solicitate de bancă. 
 
Destina ţia: îţi acordăm creditul pentru: 

� achiziţionarea unei locuin ţe finalizate  
� achiziţionarea unei locuin ţe nefinalizate , aflată în diverse faze de construcţie 
� achiziţionarea unei locuin ţe noi  aflate pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară  
� construirea unei locuin ţe viitoare  în regim individual 

  
Moneda de acordare : RON 
 
Suma maxim ă: până la 95% din pre ţul de achizi ţie, fără a depăşi:  

� 57.000 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuinţe finalizate 
� 66.500 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuinţe noi, construite în baza 

autorizaţiilor eliberate după 22.02.2010 şi pentru locuinţele viitoare ce urmează să se construiască 
de către beneficiari individuali. 

 
Termen maxim : 30 ani  
 
Avans minim : 5%  

 
Perioad ă de gra ţie: 18 luni  
Se acordă doar pentru locuinţe viitoare ce urmează să se construiască în regim individual. 
 
Garanţii : îţi acordăm creditul în baza: 

� Ipotec ării  în favoarea băncii a imobilului achizi ţionat / construit din credit    
� Garanţiei constituite de încas ările în conturile tale curente deschise la BCR  (ipotecă mobiliară 

asupra tuturor soldurilor creditoare) 
� Depozit colateral  constituit în favoarea Băncii şi valabil pe întreaga durată a finanţării, reprezentând 

contravaloarea primelor 3 rate de dobândă valabil indisponibilizat pe întreaga durată a finanţării 
 
Asigur ări : 
� Obligatoriu  

� Asigurarea obligatorie a locuin ţelor (PAD)  cesionată în favoarea statului roman, reprezentat de 
Ministerul Finantelor Publice şi a băncii, pe toată perioada de creditare. 

� Asigurarea facultativa a imobilului achiziţionat din credit, cesionată în favoarea statului roman, 
reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, şi a băncii, pe toată perioada de creditare 

� Asigurarea lucr ărilor de construc ţii-montaj  pentru locuinţa aflată în construcţie 
� Opţional  
� Asigurarea de via ţă  
� Asigurarea de şomaj , pe care o poţi încheia numai împreuna cu asigurare de via ţă. Astfel, în caz de 

pierdere involuntară a locului de muncă beneficiezi de până la 12 de rate lunare plătite de bancă, iar în 
caz de invaliditate totală şi permanentă sau deces,  îţi este achitat întreg creditul rămas nerambursat. 
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Documente : 
 

A. Documente  necesare : 
� Acte de identitate  (pentru tine, membrii familiei şi, după caz, pentru persoanele care participă cu 

veniturile lor la credit, denumite coplătitori) 
� Certificat de c ăsătorie  sau hot ărâre de divor ţ, dacă este cazul (copie) 
� Documente care atest ă realizarea de venituri  (pentru tine şi, după caz, pentru coplătitori; 

documentele diferă în funcţie de tipul de venit realizat) 
� Documente care atest ă existen ţa avansului : antecontract de vânzare-cumpărare, chitanţă 

autentificată la notariat, etc. 
� Documente privind alte credite/carduri de credit/ov erdraft pe care le ai la alte bănci, dacă este 

cazul 
� Declara ţia pe propria r ăspundere autentificat ă, că la data solicitării creditului, nu deţii, în proprietate 

exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul sau momentul în care a 
fost dobândită, fie deţii în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, 
dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50m²  

 

B. Documente specifice, ce diferă în funcţie de destinaţia creditului: cumpărare imobil, construire etc.: 
Spre exemplu, pentru cump ărarea unei locuin ţe îţi sunt necesare: 
� Precontractul de vânzare-cump ărare  a imobilului 
� Actul de proprietate  asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie) 
� Declara ţia pe proprie r ăspundere a vânz ătorului, conform Legii 10/2001 , că bunurile imobiliare 

respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea 
� Extrase din documenta ţia cadastral ă (copie) 
� Certificat de eficien ţă energetic ă  
 

���� Solicit ă consilierului BCR lista complet ă a documentelor necesare pentru ob ţinerea creditului, 
personalizat ă în func ţie de destina ţia creditului t ău! 
    

Etape : iată care sunt paşii pe care trebuie să-i urmezi pentru obţinerea creditului: 
� Ne prezinţi documentele privind veniturile, în vederea analizei 
� Verificăm dacă îndeplineşti condiţiile pentru suma solicitată 
� După ce depui toate actele (inclusiv documentele privind imobilul ce se achiziţionează şi antecontractul 

de vânzare-cumpărare, în cazul în care ai găsit imobilul), îţi furnizam documentul “Informaţii standard la 
nivel european privind creditul pentru consumatori” şi semnezi cererea de credit 

� După plata taxei de evaluare, un evaluator extern îţi va evalua imobilul pe care îl aduci în garanţie  
� Te informăm dacă împrumutul a fost aprobat sau respins  
� După aprobarea creditului, semnezi contractul de credit, contractele de garanţie, poliţele de asigurare 

ale imobilului etc.  
� Îţi punem banii la dispoziţie în contul curent, de unde se vor transfera, într-o singură tranşă sau mai 

multe, conform contractului de credit, în contul vânzătorului, constructorului, furnizorului de materiale, 
prestatorului de servicii etc., după caz 

 
���� În cazul în care nu ai g ăsit imobilul pe care dore şti să-l achizi ţionezi, î ţi aprobam întâi creditul şi apoi 
ai la dispozi ţie 120 zile de la semnarea contractului de credit p entru g ăsirea imobilului.  
 
���� Acceseaz ă portalul www.bcrimobiliare.ro şi vei g ăsi o ofert ă complex ă de solu ţii imobiliare 
prezentat ă de către agen ţii, dezvoltatori şi constructori parteneri BCR. 
 
Avantajele tale : 
 

�Ai garan ţia creditului de care po ţi beneficia : întâi îţi aprobăm cererea, iar ulterior ai la dispozi ţie 
până la 120 de zile pentru a g ăsi locuin ţa pe care dore şti să o achizi ţionezi   
 
�Costuri reduse : 

� Rată lunar ă mic ă ���� efort financiar redus prin costurile reduse şi perioada mare de creditare; în 
plus, beneficiezi de o reducere de dobând ă de 0,2 p.p. dacă vii cu salariul la BCR 

� Ai zero comision de analiz ă dosar  
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�Accesibilitate : 

� Acceptăm o gamă largă de venituri  – salarii, pensii, chirii, dividende, venituri din străinătate, din 
activităţi independente sau orice alte surse de venit dovedite cu documente  

� Poţi aduce până la 3 copl ătitori  care să participe cu veniturile lor la credit, ceea ce înseamnă că 
poţi obţine o sumă mai mare 

 
�Siguran ţă şi protec ţie: 

� Prin încheierea unei asigurari de viata si şomaj, te protejezi, pe tine şi familia ta . Astfel, în cazul 
producerii unor evenimente nefericite, creditul nu devine o povară 

 
� Simplitate şi uşurin ţă:  

� Documenta ţia este simplificat ă: fără copii după contractul de muncă şi chiar fără adeverinţă de 
salariu / talon de pensie dacă îţi încasezi veniturile prin BCR/altă bancă; fără factură de utilităţi 

� Beneficiezi de consiliere specializat ă pe tot parcursul contractării creditului  
 
�Flexibilitate : 

� Poţi achita ratele f ără să te deplasezi la banc ă, utilizând Click / Alo 24 Banking BCR  
� Beneficiezi de posibilitatea de rambursare anticipat ă a creditului ; costurile sunt zero  
� Poţi opta pentru achitarea creditului în rate egale sau descresc ătoare  
  

Exemplu de calcul Ianuarie 2014 : 
 

                          Credit 
Comision 

PRIMA CASĂ 

Clien ţi cu virare salariu  
(clien ţi care î şi încaseaz ă salariul într-

un cont la BCR) 

Clien ţi standard 
 

Valoare totală credit 160.000 RON 160.000 RON 
Perioadă de acordare Maxim 30 ani Maxim 30 ani 

Dobânda  
4,44%/an variabila 
(ROBOR 3M + 2%) 

4,94%/an 
(ROBOR 3M + 2,5%):  

Cost evaluare 
apartament 300,01 RON inclusiv TVA 

Comision de gestiune 
FNGCIMM 

0,49% anual, calculat la valoarea garanţiei (şi anume 50% din soldul finanţării 
garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele percepute de Bancă şi 

alte sume datorate în baza contractului de credit)   
DAE* 4,79% 5,32% 
Valoare totală plătibilă 
de client 

297.049,52 RON 314.182,09  RON 

Rata lunară** 805 RON 853,06 RON 
 

* DAE este calculat în condiţiile prezentate în tabel si nu contine costul cu asigurarea imobilului; ROBOR 3M = 
2,44% 
** Rata lunară nu include comisionul de gestiune datorat FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii) 
*** Comisionul de analiză dosar: 0%, cu excepţia cererilor pentru promisiunea de garantare pentru care se 
percepe 0,15% din valoarea promisiunii de garantare  


