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OFERTA DE SERVICII FINANCIARE PENTRU ANUL 2021 

 

Stimati cetateni, 

 

Pentru o gestionare mai eficienta, recomandam sa va mutati economiile, sau parte din ele, la Casa 

de Ajutor Reciproc (CAR). Veti economisi timpul dvs. - avem proceduri de lucru de la distanta - 

si, mai ales, banii, deoarece serviciile noastre sunt printre cele mai ieftine din piata financiara! 

 

Oferta noastra pentru economisire: 

 Beneficiul anual (dobanda) pentru depuneri (cotizatii) este de 4,1%. In cadrul programului 

social "Economii pentru copii" beneficiul creste cu 1%. Beneficiul nu se impoziteaza de 

catre ANAF. 

 CAR nu percepe comisioane de administrare sau alte costuri. 

 Puteti retrage banii oricand, printr-o simpla cerere, partial sau total, fara penalitati. 

 

Oferta noastra pentru imprumuturi: 

 Rata anuala a dobanzii este fixa pe toata durata imprumutului. Neexistand alte costuri si 

fiind calculata regresiv, dobanda reala se situeaza intre  4 - 5 % pe an. 

 Pentru a face comparatii cu alte oferte existente pe piata financiara din Romania va 

recomandam sa folositi calculatorul de rate si dobanzi postat pe site-ul CAR (sau sa-l 

solicitati pe e-mail). 

 Se poate imprumuta de 3 ori suma cotizata, maxim 50.000 lei, pe termen maxim de 48 luni. 

Imprumutul in limita fondului social este limitat doar de marimea acestui fond. 

 Imprumutul se garanteaza cu fondul cotizat (imprumut tip 1) ori cu fondul cotizat si 2-3 

giranti (imprumut tip 2). 

 

Detalii la  http://car-coeziuneasociala.blogspot.ro 

Consilierii de serviciu va stau la dispozitie permanent la tel. 0760698672 (inclusiv pe 

Whats App) si e-mail car.coeziuneasociala@gmail.com  

 

UNIREA FACE PUTEREA SI PE PIATA SERVICIILOR FINANCIARE! 

 VA ASTEPTAM IN RANDURILE NOASTRE! 

http://car-coeziuneasociala.blogspot.ro/
mailto:car.coeziuneasociala@gmail.com
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INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU 

CONSUMATORI (conform art. nr. 9 din OUG nr. 50 din 09.06.2010) 

 Asociația CAR ”Coeziunea Socială”, Cod fiscal: 32335691, cu sediul operațional în 

București, Sector 1, str. Pajurei nr. 13, Telefon: 0760.698.672, email  

car.coeziuneasociala@gmail.com, oferă membrilor săi împrumuturi cu următoarele caracteristici: 

1. Tipul împrumutului:  

Tip 1 Garantat cu fondul social, adica in limita acestuia - cu rata dobanzii anuale de 

6,5%;   

Tip 2 Garantat cu fondul social și giranți- cu rata dobanzii anuale de 8,5%;   

Tip 3 Imprumut de refinantare - cu rata dobanzii anuale de 6,5% sau 8,5%, dupa caz. 

Toate cele 3 tipuri de imprumut pot fi acordate si prin intermediul unui reprezentant teritorial 

(RT), situatie in care  rata dobanzii anuale creste cu 2%. 

2. Valoarea împrumutului: între 1.000  și 50.000 lei, în funcție de FS și bonitatea financiară. 

3. Termenul maxim de rambursare a împrumutului: între 6 - 48 luni de zile. 

4. Rata lunară: până la valoarea de 1/3 din venitul net al imprumutatului. 

5. Rata dobânzii anuale este fixa pe toata durata imprumutului. La rambursarea anticipată a 

împrumutului, dobanda se recalculeaza si diferenta se restituie imprumutatului. 

6. Dobânda penalizatoare: 1% /zi la suma restantă, aplicabilă după 30 zile de la termenul de 

plată. Plățile efectuate după apariția dobânzilor penalizatoare se împart între rate și aceste 

dobânzi. 

7. Suma totală rambursată la terminarea contractului: Suma împrumutată plus dobânda. 

8. Dreptul de a rambursa anticipat, fără penalități: Da. 

9. Dreptul de a primi un exemplar original al contractului de împrumut: Da. 

10. Dreptul de a renunța la un contract aprobat: Da. 

11. Nu se percep comisioane de administrare. În situația plăților prin conturi bancare sau 

posta, comisioanele se suportă de către cei împrumutați. 

12. Notificările scrise și declanșarea executării silite se pun în mișcare după 60 de zile de la 

ultima plată efectuată, respectiv dupa implinirea termenului de punere in intarziere. 

 

EXEMPLU:  ÎMPRUMUT TIP 2,  DE 10.000 LEI, CU RAMBURSARE IN 12 LUNI: 

 Rata lunară: 834 lei + 30 lei depunere la fondul social; 

 Dobânda totală: 461 lei, ceea ce, în procente, reprezintă o dobândă de 4,61% pe an; 

 Dobânda anuală efectivă: 9,15 %, calculată conform formulei legale; 

 Suma totală de rambursat: 10.461 lei. 
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