
Creditul pentru studii – Oferta specializata pentru Universitatea Tibiscus 
 
1. OBIECT:  finantarea taxelor de scolarizare, pentru studii universitare si studii de master in cadrul 

“Universitatii Tibiscus” -   Timisoara. 
 
2. MONEDA: RON 

 
3. VALOARE TOTALA IMPRUMUT si DURATA IMPRUMUT:  

Perioada minima  Perioada maxima  Moneda  Suma maxima  

12 60 RON  15.000 RON* 

*suma maxima solicitata trebuie sa fie egala cu taxa de scolarizare aferenta tuturor anilor de studiu ramasi, 
conform adresei emisa de catre Universitate 

 
4. MODALITATI DE DISBURSARE: 

−−−− in transe, conform structurii de invatamant (la fiecare inceput de an universitar, cu suma 
aferenta); 

−−−− sumele provenind din credit vor fi transferate in contul universitatii deschis la PBR. 
 

Conditie pentru tragerile ulterioare din credit: 
- prezentarea dovezii incadrarii studentului in anul universitar urmator; 
- clientul trebuie sa: 

o nu inregistreze restante la momentul disbursarii transelor;  
o nu inregistreze restante mai mari de 60 de zile pe parcursul derularii contractului de 

credit. 
 
5. MODALITATI DE RAMBURSARE:  

−−−− in rate lunare egale sau descrescatoare. 
 

6. RAMBURSAREA ANTICIPATA 

−−−− poate fi realizata oricand pe parcursul perioadei de creditare, iar pentru realizarea acestei 
operatiuni nu se va percepe nici un comision de rambursare anticipata. 

 
7. BENEFICIARI:     

−−−− Studenti care realizeaza venituri cu caracter de permanenta si continuitate; 

−−−− Parintii studentilor, care realizeaza venituri cu caracter de permanenta si contiunitate; 

−−−− Cetatenie si rezidenta: Romana 

−−−− Varsta minima la acordarea imprumutului: 18 ani  

−−−− Varsta maxima la sfarsitul perioadei de creditare: 65 ani  

−−−− Coplatitori acceptati:  
o  in situatia in care studentul este imprumutat: sotul/sotia sau partener/partenera 

imprumutatului, care locuieste si gospodareste impreuna cu imprumutatul sau unul 
dintre parinti sau sora/ fratele studentului; 

o in situatia in care parintii studentului sunt imprumutati: sotul/sotia sau 
partener/partenera imprumutatului, care locuieste si gospodareste impreuna cu 
imprumutatul. 

−−−− Venit minim:  
o venit individual: 1.200 RON 
o venit cumulat (imprumutat + sotul/sotia sau partener/partenera ): 1.800 RON  

 
Nota: In cazul aplicarii pentru un „Credit pentru studii”, se va prezenta dovada  admiterii studentului 
in invatamantul universitar, precum si adresa emisa de Universitate cu privire la  taxele de 
scolarizare pentru intreaga perioada de studii. 



 
Conditie: In cazul in care solicitantul creditului este studentul, obligatoriu acesta va trebui sa aduca 
un garant, garant care poate fi un parinte/ parintii sau alte persoane, care sa obtina venituri cu 
caracter de permanenta si continuitate, care sa acopere integral rata la creditul pe care studentul 
urmeaza sa-l contracteze.  
 
8. ASIGURARI: asigurare de grup pentru invaliditate totală permanentă și deces din accident a 

titularului Imprumutului, oferita gratuit de catre Banca.  
 

9.  GARANTII 

− ipoteca mobiliara avand ca obiect conturile  prezente si viitoare deschise la Piraeus Bank sau 
la alte banci; 

− ipoteca mobiliara asupra dreptului de creanta provenit din veniturile prezente si viitoare . 
 
10. DOBANDA:variabila si revizuibila la fiecare 3 luni in functie de evolutia indicelui de referinta 

din componenta dobanzii (ROBOR  la 3 luni): 
 

Moneda RON 

Indice de referinta ROBOR la 3 luni 

Marjafixa a Bancii 8.0%  

DAE * 14.15% 

*DAE este calculat pentru un imprumut de 15.000 RON pe o perioada de 60 luni, cu rambursarea in rate lunare 
egale, utilizand rata dobanzii de –13.01% calculata ca suma intre ROBOR la 3 luni, in valoare de 5.01% si 
marja bancii, luand in considerare comisionul de analiza dosar. 

 
11. COMISIOANE  

Comision de analizadosar 100 RON 

Comision lunar de administrare cont 
curent avand valoarea mentionata, la 
momentul solicitarii creditului 

2 RON 

Comision unic pentru servicii prestate 
la cererea Imprumutatului  

30 EUR  sau echivalentul in moneda creditului 

 
12. Alte detalii suplimentare: 
Universitatea va emite, la inceputul fiecarui an scolar, o adresa in care va mentiona taxele de 
scolarizare: 

o aferente anului de studii respectiv, defalcate pe fiecare facultate in parte si 
o pentru cei care intra in primul an si plafonul maxim* pentru toti anii de studio, pentru 

fiecare facultate in parte. 
*plafonul maxim=suma maxima care se poate aproba pentru finantare (cuprinde valoarea 
tuturor taxelor aferente anilor de studii). 

Pentru clientii care au finantare din partea bancii pentru taxele de scolarizare, la fiecare inceput de 

an scolar, va emite o adresa generala, in care se va specifica, incadrarea fiecarui student in anul de 

studii, pentru care se solicita plata taxelor scolare. 

Adresele mentionate mai sus se vor transmite Bancii. 


