
  

Creditul pentru studii „Gaudeamus” 

Ai nevoie de bani pentru continuarea studiilor in tara sau strainate, doresti sa iti inscri copilul la o 
institutie de invatamant cu taxa? Banca Transilvania iti ofera credite pentru studii in invamantul de 
stat sau privat, romanesc sau din alte tari, intr-o institutie de invatament preuniversitara, universitara 
sau postuniversitara. 

Destinatia creditului:  
1. Taxe scoloarizare si/sau 
2. Cheltuieli legate de efectuarea studiilor, altele decat taxele de scolarizare, in cuantum maxim 

de 150 euro (sau echivalent lei) / luna pe durata studiilor si/sau 
3. Programe Work & Travel  

Beneficiarii creditului sunt persoane inscrise in: 

 Sistemul de invatamant de stat sau privat 

 la zi sau la distanta 

 la buget sau la taxa 

 romanesc sau din alte tari 

 in institutii preuniversitare, universitare sau postuniversitare 
 
Titularul creditului: 

 Beneficiarul creditului daca realizeaza venituri 

 Parintii beneficiarului sau tutorele legal, daca beneficiarul nu realizeaza venituri 
 

Suma maximă a creditului: 

 20.000 eur (sau echivalent Lei) pentru creditele garantate cu ipoteca mobiliara 

 150.000 eur (sau echivalent Lei) pentru creditele cu garantie ipoteca imobiliara 
 
Perioada maximă:  

 10 ani – credite garantate cu ipoteca mobiliara 

 20 ani – credite garantate cu  ipoteca imobiliara 
 
Garantii: 

 Credite sub 10 ani si sub 20.000 eur – Ipoteca mobiliara asupra veniturilor si contului 

 Credite peste 10 ani si/sau peste 20.000 euro – Ipoteca imobiliara 
 
Utilizare credit – in transe, in functie de numarul anilor de studii 
 
Ce trebuie să plăteşti: 
 

 RON cu 
ipoteca 
mobiliara 
pana in 5 
ani 

RON cu ipoteca 
mobiliara pana 
in 10 ani 

RON cu ipoteca 
imobiliara pana 
in 20 ani 

EUR cu ipoteca 
mobiliara pana 
in 10 ani 

EUR cu ipoteca 
imobiliara pana 
in 20 ani 

Dobanda 10,5% fixa Robor6M+7,45pp Robor6M+3,2pp Euribor6M+9pp Euribor6M+6,5pp 

Comision 
analiza 

100 lei 100 lei 400 lei 25 euro 100 euro 

Comision 
anual de 
gestiune 

N/A N/A 150 lei N/A 150 lei 

 
Comision unic pentru servicii suplimentare prestate la cererea consumatorilor (pentru toate creditele 
acordate clienţilor persoane fizice):  

 50 lei pentru fiecare serviciu prestat in cazul creditelor garantate cu ipoteca mobiliara 

 100 lei pentru fiecare serviciu prestat in cazul creditelor garantate cu ipoteca imobiliara 
 



 
 
 
Documentele necesare: 

 Acte doveditoare de venit 

 Act de identitate  

 Certificat de casatorie (dupa caz, in original si o copie) 

 Cerere de credit 

 Document din care sa reiasa obligatii la plata 

 Documente specifice: adeverinta / factura eliberata de unitatea de invatamant din care reies 
taxele de studiu, documente justificative pentru cheltuieli legate de studii, altele decat taxele de 
studiu, documente specifice programelor Work & Travel. 
 
  


