
Bonusuri

de dobândă

la depozite 

Pachet de 

produse şi 

servicii dedicat
Reduceri

la credite

• ZERO comision lunar de administrare pachet*;

• ZERO comision retragere numerar de la orice ATM din România;

• ZERO comision pentru plățile în lei efectuate prin Serviciul Online Banking;

• ZERO comision pentru serviciul Alpha TXT;

• Facilitate de Overdraft cu rată de dobândă avantajoasă(3,99%+IRCC);

• Acces la aplicații de plată moderne (Garmin Pay / Fitbit Pay / Apple Pay/ Google Pay.

Reduceri la credite:

• 0.20 p.p. din marja standard pentru creditele fără ipotecă cu dobândă variabilă în lei

și 1 p.p. din marja standard pentru creditele fără ipotecă, cu dobândă variabilă în euro;

• 0.5 p.p. din marja standard pentru creditele Alpha Auto și Alpha Rapid negarantat cu

dobândă fixă;

• 0.25 p.p. din marja standard pentru creditele cu ipoteca imobiliară;

• 0.25 p.p. din marja standard/ dobândă fixă aplicată în primii 5 ani (în funcție de produs)

pentru creditele Alpha Housing în lei și euro;

Carduri de cumpărături - ZERO comision de emitere și administrare în primul an pentru

cardurile de credit VISA și Mastercard.

Cu o prezență de peste 25 de ani în România, Alpha Bank își menține ca obiectiv identificarea și

dezvoltarea permanentă de produse și servicii care să răspundă cât mai bine nevoilor clienților săi.

În acest sens, vă supunem atenţiei oferta personalizată adresată angajaţilor Senatului României

care aleg să-şi încaseze drepturile salariale într-un cont curent deschis la Alpha Bank România.

Astfel, le propunem soluţia Alpha Salary care să-i ajute să economisească bani, timp şi energie

pentru lucrurile cu adevărat importante.

Structura şi avantajele soluţiei Alpha Salary sunt prezentate mai jos şi în paginile următoare:

0% comision 

retragere 

numerar de la 

orice ATM din 

România

Pachet de produse si servicii echipat cu tot ce este nevoie pentru a fructifica la maxim

resursele financiare şi de timp:

Bonus de dobânda pentru depozitele la termen standard cu scadente cuprinse intre 3 si 12

luni, constituite la ghiseele Bancii.

Pentru detalii suplimentare consultantul dedicat Alexandra Tătaru vă stă la dispoziție la numărul

de telefon 0751 152 689 sau la adresa de email aatataru@alphabank ro

Cu stimă,

Echipa Alpha Bank România
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Produse/Servicii
Alpha Turbo

Salary
Beneficii

Cont curent principal (RON) ZERO comision administrare lunară cont

Card debit Alpha Card Enter More Visa în 

RON (contactless)

ZERO taxe de emitere şi comision anual 

de administrare

Cont suplimentar în valută 

(EUR/USD/GBP/CHF)

ZERO comision administrare lunară cont

Alpha e-statements
ZERO comision administrare lunară 

serviciu

Serviciul Online Banking
ZERO comision administrare lunară 

serviciu

Plăți în favoarea clienților altor bănci, 

inclusiv pentru Trezoreria Statului prin 

intermediul Serviciului Online Banking¹

Zero comision transfer pentru sume mai 

mici decât 50.000 lei

Serviciul Alpha TXT
Zero comision pentru alertele SMS 

incluse în abonament (25 mesaje)

Debitare Directă²

ZERO comision pentru instrucţiunile de 

debitare directă (indiferent de numărul 

mandatelor) 

Încasări de la clienţii altor bănci ZERO comision  la  orice încasare

Retrageri numerar de la 

ATM-urile Alpha Bank România
ZERO comision retragere numerar

Retrageri numerar de la 

ATM-urile altei bănci in România
ZERO comision retragere numerar

Preţ pachet/lună ZERO/ 8 lei³

Pachet de produse si servicii echipat cu tot ce este nevoie pentru a fructifica la maxim resursele

financiare şi de timp.
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¹ In cazul ordinelor de plată interbancare se adaugă comisionul  Sent de 0.51 lei /plată;

² Pentru Debitarea Directă interbancară se adaugă comisionul Sent de 0.05 lei/plată;

³ Prețul pachetului este zero în fiecare lună în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele 2 condiții: 1) totalul 

încasărilor/depunerilor lunare provenite din salarii  (calculat până în ultima zi a fiecărei luni calendaristice) în contul principal atașat pachetului 

să fie de minim 1,100 lei și 2) efectuează lunar o plată cu cardul de debit la comerciant (în locațiile fizice sau pe internet/on-line).

În cazul în care condiția de încasare nu este respectată, Banca va percepe în ultima zi lucrătoare a lunii în curs prețul pachetului menționat după 

semnul „/”în tabelul de mai sus. În cazul în care condiția de încasare este respectată dar condiția de plată cu cardul nu este îndeplinită, Banca va 

percepe în ultima zi lucrătoare a lunii următoare a celei în care nu a fost respectată condiția, prețul pachetului menționat după semnul „/”în 

tabelul de mai sus. Sumele transferate în contul principal aferent Pachetului Alpha Turbo Salary dintr-un alt cont al Clientului deschis la Bancă 

sau provenite din depozite ajunse la maturitate și/sau din dobânzile aferente sau sume provenite din împrumuturi acordate de Bancă nu vor luate 

în considerare la verificarea condiției de încasare.



Fie că vrei sa îţi implinesti dorinţele, sa faci o supriză familiei sau ai credite şi vrei o singură rată lunară

cu până la 50% mai mică decât suma ratelor pe care le achiţi în prezent!

Cu ipotecă, beneficiezi de cele mai reduse costuri ale Alpha Bank Romania.

Exemplu: valoare credit cu ipotecă 90.000 lei: pe 25 ani pentru refinanţare si 5 ani pentru numerar.

Exemple de calcul pentru finanţarea de care ai nevoie

Vreau să cumpăr un imobil! Exemplu: valoare credit 40.000 euro / 175.000 lei pe 35 ani *

*Oferta Standard
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Exemplu de calcul pentru un credit de investitii imobiliare ALPHA HOUSING cu rate lunare egale, contractat pentru achiziţia unui

apartament, în condiţiile în care Banca finanţează maxim 75% pentru creditul in euro şi maxim 85% pentru creditul în lei raportat la

valoarea de piaţă a garanţiilor, în condiţiile în care veniturile sunt incasate (direct de la angajator) în contul curent deschis la Alpha Bank

România.

*Pentru a se stabili valoarea creditului şi perioada de creditare, este necesară evaluarea din punct de vedere financiar a clienţilor, în

conformitate cu procedurile Băncii, stabilite în baza legislaţiei aplicabile instituţiilor de credit.

Poţi obţine 

finanţare de 

până la 100% 

din valoarea 

tranzacţiei in 

conditiile 

prezentarii 

unei garantii 

suplimentare.

** Oferta este valabilă doar pentru clienţii care îşi încasează salariul în Alpha Bank prin intermediul angajatorului. În cazul în

care nu veţi mai încasa salariul în conturile deschise în evidenţele Alpha Bank, marja fixă acordată prin această ofertă va

creşte cu 0,25% p.a.

Credit de refinanţare cu ipotecă Credit de nevoi personale cu ipotecă

Rata dobânzii

Dobândă variabilă de la 
5,83%*

Dobândă variabilă până
la 5,35%*

Dobândă variabilă de la 
6,05%*

Dobândă variabilă până
la 6,55%*

(IRCC+  Marjă Fixă

4,35%)**

(IRCC+  Marjă Fixă 

4,85%)**

(IRCC + Marjă Fixă 

4,55%)**

(IRCC + Marjă Fixă 

5,05%)**

Comision analiză

dosar 
200 euro sau 900 lei 200 euro sau 900 lei 200 euro sau 900 lei 200 euro sau 900 lei

Evaluare imobil 476 lei 476 lei 476 lei 476 lei

Rată lunară 558 lei 585 lei 1,732 lei 1,753 lei

DAE 6,03% 6.56% 6,81% 7, 35%

Valoare totală

plătibilă
170.481 lei 178.679 lei 105.687 lei 106.946 lei

Alpha Housing EUR – oferta dedicata Alpha Housing  RON - oferta dedicata

finantare max 75% din  val. de piata garantii finantare max 85%  din val. de piata garantii

Dobanda fixa primii 5 ani Dobanda variabila Dobanda fixa primii 5 ani Dobanda variabila

Rata dobânzii 

3.50% fixa in primii 5 ani
Marja 3,50%

5.50% fixa in primii 5 ani
Marja 3,00%

Marja 3,75% (incepand cu anul 6) Marja 3,35%  (incepand cu anul 6)

(Euribor 6M + marja%) (IRCC + marja%)

Comision analiză dosar 100 euro 100 euro 450 lei 450 lei

Taxă evaluare imobil 476 lei 476 lei 476 lei 476 lei

Rată lunară 167 euro 155 euro 942 lei 805 lei

DAE 3,566% 3,22% 5,197% 4,513%

Valoare totală platibilă 69.241 euro 66.236 euro 368.017 lei 343.004  lei
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În cadrul  valorii totale plătibile de client şi DAE au fost incluse: dobânda plătibilă de client pe întreaga perioada de creditare, comisionul 

de analiză dosar şi valoarea  creditului acordat.

Calcul valabil in luna Septembrie 2021.

Credite fără ipotecă, până la 30.000 euro (echivalent in lei), cu dobânzi fixe sau variabile, numerar sau 

refinanţare!  

O singură rată lunară cu până la 50% mai mică decât suma ratelor pe care le achiţi în prezent! 

Exemplu: valoare credit de refinanţare 18,000 lei pe 7 ani (credit fără ipotecă).

Vreau să fac o supriză familiei!

Exemplu: 18,000 lei (credit fără ipotecă) pe 5 ani.

** Oferta este valabilă doar pentru clienţii care işi incasează salariul în Alpha Bank prin intermediul angajatorului. În cazul în

care nu veţi mai încasa salariul în conturile deschise în evidenţele Alpha Bank, marja fixă acordata prin această ofertă va

creşte cu 0,20% p.a. pentru creditele cu dobândă variabilă şi 0,50% pentru creditele cu dobândă fixă .

Creditul de refinanţare fără ipotecă fara comision de analiză

Rata dobânzii 

Dobândă variabilă de la 
7,15%*

Dobândă variabilă
până la 14,15%*

Dobândă Fixă de la 
9,00%*

Dobândă Fixă până la 
15,50%*

(IRCC + Marjă Fixă
5,70%)**

(IRCC + Marjă Fixă
12,70%)**

8,50%** 15,00%**

Rată lunară 271 lei 337 lei 285 lei 347 lei

DAE 7,97% 15,67% 9,63% 16,87%

Valoare totală

plătibilă
23,316 lei 29,211 lei 24,476 lei 29,710 lei

Credit de nevoi personale fără ipotecă, comision analiză dosar 240 lei

Rata dobânzii 

Dobândă variabilă de la 
7,15%*

Dobândă variabilă până
la 14,15%*

Dobândă Fixă de la 
9,00%*

Dobândă Fixă până la 
15,50%*

(IRCC + Marjă Fixă
5,70%)**

(IRCC + Marjă Fixă
12,70%)**

8,50%** 15,00%**

Rată lunară 356 lei 418 lei 369 lei 428 lei

DAE 8,67% 16,47% 10,35% 17,68%

Valoare totală

plătibilă
22,006 lei 25,752 lei 22,803 lei 26,340 lei

*Oferta Standard



acces online la informaţii privind soldurile şi tranzacţiile tuturor

conturilor curente şi de economisire, scadenţarele creditelor aflate în

derulare;

Avantajele serviciilor incluse în pachetele de produse şi servicii

Serviciul Online Banking

efectuarea tuturor tranzactiilor in deplina siguranta, sub protectia codului

de securitate generat de catre Dispozitivele de securitate.

Poţi avea acces la informaţii despre conturile curente şi de economii,

depozitele la termen şi creditele în derulare deschise la Alpha Bank, inclusiv

de pe telefonul mobil (Android & IOS).

Debitare Directă - serviciul ce asigură efectuarea automată a plăţii facturilor de utilitaţi, fără a mai fi

necesară deplasarea la Bancă. Veţi uita de grija plăţilor recurente fără a depune vreun efort!
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Rate Oriunde în Lume – posibilitatea de a transforma orice tranzacţie efectuată la comercianţi (în

valoare de min. 200 RON) din România, străinătate sau pe Internet, în 3, 6, 9, 12 rate fără dobândă

printr-un simplu apel telefonic la numărul 021 319 9350.

Perioadă de graţie de până la 55 de zile în care poţi efectua plăţi la comercianţi cu 0% dobândă, dacă se

rambursează suma totală datorată lunar până la data scadentă.

Rate fară dobandă la comercianţii parteneri – detalii pe carduri.alphacards.ro/stores

Avantajele Cardurilor de Cumpărături de la Alpha Bank Romania

Serviciul 3D Secure cu parola dinamica : tranzactii ONLINE mai sigure ca niciodata.

Alpha Shop – program de recompense prin care plata cu un card Alpha Bank participant se poate

transforma într-un cadou. Detalii pe www.alphacards.ro

poţi câştiga 100% mobilitate, aflând instant informaţii despre situaţia ta financiară şi poţi efectua

operaţiunile de care ai nevoie, oricând şi de oriunde, prin intermediul telefonului mobil.

Aplicatii de plata moderne : 4 soluții alternative de plată Apple Pay , Google Pay

Garmin Pay și Fitbit Pay, pentru ca tu să poți plăti de fiecare dată, simplu, sigur și rapid.

ZERO taxa de emitere si comision de administrare card pentru primul an

https://e-statements.alphabank.ro/
carduri.alphacards.ro/stores
http://www.alphacards.ro/
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Asigurari ce pot fi incheiate direct la sediul Bancii*

Asigurarea de calatorie «Travel all seasons»

Asigurare de calatorie adresata clientilor care calatoresc in strainatate, in

vacante sau in scop de business;

Protectie inclusiv pentru membrii familiei: maxim 5 asigurati suplimentari pot fi inclusi in asigurare;

Platesti o singura data si calatoresti fara grija timp de un an;

Asigurarea Complexa a locuintei & asigurarea obligatorie PAD

SIMPLITATE! Asigurarile se incheie pe loc, direct la sediul Bancii, fara documente suplimentare;

FLEXIBILITATE: Asigurarea Complexa ofera asigurari extinse, precum bunuri din locuinta, raspundere

civila, clauze suplimentare :centrale termice, daune electrice, bunuri casabile (de ex. geamuri) etc;

RAPIDITATE IN SOLUTIONAREA DAUNELOR:

❖ aplicatia Video asist pentru a face constatarea, doar cu ajutorul telefonului mobil,

❖ Poti face singur autoconstatarea daunei si primesti in cont, in maxim 72 de ore, banii necesari

reparatiilor (valabil doar daca dauna are o valoare mai mica de 2 000 de lei),

❖ In cazul unor defectiuni minore, specialistul Groupama intervine in maxim 4 ore de cand s-a

raportat problema;

Pentru tine si familia ta

Pentru siguranta calatoriilor tale si ale familiei

Pentru casa ta

Asigurarea de viata «Aegon de Viitor»

Primesti BONUSURI pe parcursul contractului;

ECONOMISESTI bani in mod disciplinat, pe termen lung, cu un efort financiar redus iar la maturitatea

contractului incasezi suma acumulata cu dobândă garantată;

Tu si familia sunteti PROTEJATI FINANCIAR in cazul unor evenimente neprevazute;

Asigurarea «Aegon Diagnose.me»

ALEGE SA FII SIGUR DE DIAGNOSTICUL TAU! Asigurarea de viata cu serviciul de A Doua

opinie medicală Diagnose.me;

Beneficiezi de consult medical international realizat  rapid  din fata calculatorului

RAPIDITATE! Poti solicita transmiterea raportului medical în interval de 24 de ore;

* Detalii despre toate asigurarile intermediate de Alpha Bank Romania regasiti aici: www.alphabank.ro

https://www.groupama.ro/video-asist
http://www.alphabank.ro/
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Programul este disponibil tuturor clientilor Alpha Bank detinatori de Alpha Card de debit sau Alpha Card

de cumparaturi (mai putin Alpha Card de cumparaturi Visa Gold in Euro) care pot beneficia de

ofertele disponibile in program.

Prin utilizarea cardului Alpha Card de cumparaturi / Alpha Card de Debit, clientii acumuleaza

puncte

Alpha Shop:

Punctele acumulate pot fi transformate in CADOURI oferite de Partenerii Alpha Shop. Lista completa de 

oferte Alpha Shop si  campaniile  pe care le avem in desfasurare se regasesc pe www.alphacards.ro

Peste 200 de oferte Alpha Shop active in program! TOP oferte Alpha SHOP active in SEPTEMBRIE:

Parteneri activi in Programul Alpha SHOP:

Programul de RECOMPENSE Alpha Shop

Cum functioneaza Programul de RECOMPENSE Alpha Shop

?

Alpha Card de cumparaturi

Parteneri NON Parteneri

1 RON = 2 PUNCTE 1 RON = 1 PUNCT

Alpha Card de debit

Parteneri

1 RON = 1 PUNCT 1 RON = 1 PUNCT

Supermarket

http://www.alphacards.ro/

