Pachet de beneficii salariale
pentru angajaţii Universitatea de Vest Timisoara

Vino cu salariul la BCR şi ai câte un beneficiu pentru fiecare dorinţă.
OFERTA NOASTRĂ : VINO CU SALARIUL LA BCR, NU TE COSTA NIMIC !

TotalCont BCR – TOTAL GRATUIT!






deschidere cont curent
primul card de debit emis în pachet (Visa Electron / Visa Clasic/ Maestro)
comision de retragere bani de la bancomatele BCR
comision de verificare sold la bancomatele BCR
Alo şi Click 24 Banking BCR cuToken si/sau Nume Utilizator şi Parolă
acces prin internet si telefon mobil
numar nelimitat de tranzacţii in lei efectuate prin Alo şi Click 24 Banking
Direct Debit şi Standing Order
Plata facturilor prin Alo şi Click 24 Banking BCR şi ATM BCR
Alerte SMS: 25 de SMS-uri sau email pentru toate intrările de bani în
cont şi plăţile efectuate prin card
comisionul de administrare a pachetului TotalCont BCR







Facilitatea de descoperit de cont:


Comision de acordare

0 lei
0 lei
0 lei
0 lei
0 lei
0 lei
0 lei
0 lei
0 lei
0 lei

- 0 lei




Limita maxima
- pana la 6 salarii nete, maxim 40000 lei
Reducere de dobanda de 2,5 p.p. ( ROBOR 3M+ 8,49)**
** Variabilă în funcţie de cotaţia ROBOR la 3 luni fixată în ultima zi lucrătoare bancară a lunilor Decembrie, Martie,
Iunie, Septembrie, la care se adaugă marja bănci; ROBOR 3M = 2,97% p.a, valabil la 31 Martie. Pentru
overdrafturile nou acordate ( ROBOR 3M+ marja standard 10.99)
Nivel de dobândă în cazul contractării descoperitului de cont cu asigurare de viaţă. În cazul contractării
descoperitului de cont fără asigurare de viaţă se adaugă o marjă de +3 p.p.

ALEGE CREDITUL BCR!

Zero comision de analiză a documentaţiei de credit pentru creditul DIVERS BCR
(economisesti 250 de lei)
 DOBÂNDĂ fixă începând cu 8,5%/an
 0 COSTURI cu asigurarea de viaţă
Credite ipotecare:
 0,5 p.p. reducere din marja de dobândă pentru creditele de nevoi personale garantate
cu ipoteca imobiliară MAXICREDIT EXTRA BCR ( 5,75 % pentru RON );
 0,5 p.p reducere din marja de dobândă pentru creditele ipotecare/imobiliare CASA
MEA BCR ( 5,25 % fixa primii 3 ani pentru RON )


UN CARD DE CREDIT ITI ADUCE:

DUBLU BUN DE PLATĂ: 2% bani înapoi lunar şi 1% anual. Detalii pe www.bcr.ro/Campanii
si www.bundeplata.ro
 Maxim 12 rate cu 0% dobândă pentru cumpărăturile cu cardul de credit la magazinele
partenere BCR (vezi lista comercianţilor parteneri pe www.bcr.ro)

0 comision de administrare anuală a cardului de credit Bun de plată VISA (lei) principal şi
suplimentar, în primul an
Iti mulţumim pentru că eşti alături de noi şi îţi reamintim că ne poţi suna sau scrie oricând.


Persoana de contact Vastag Calin, Telefon 0748764500, e-mail gheorghecalin.vastag@bcr.ro

Mai bine. Pentru c putem.

