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Misiunea BCR Social Finance este de a crea impact pozitiv în societate, 
ajutând microîntreprinderile, ONG-urile și întreprinderile sociale să își atingă 
obiectivele prin finanțări dedicate și educație de business.

Educația reprezintă un pilon important în dezvoltarea societății. Uneori, din 
păcate, pandemiile și dificultățile socio-economice accelerează inechitățile 
sociale și limitează accesul la educație. Din acest motiv, pentru a susține 
tinerii care se pregătesc pentru o carieră a viitorului, dar și adulții care își 
doresc să se perfecționeze completându-și cunoștințele, BCR Social Finance 
oferă un produs de finanțare dedicat continuării studiilor: facultate, 
masterat, doctorat sau cursuri de specializare. 

Află mai multe despre StudyUP și cum poți accesa acest tip de credit. 

www.BCR-SocialFinance.ro

CE ESTE FINANȚAREA StudyUP?

StudyUp este o finanțare destinată studenților și cursanților care urmăresc 
creșterea nivelului de educație și îmbunătățirea competentelor pentru un
acces mai facil pe piața muncii. Prin Study Up se pot  finanța cursuri de: 

    licență, masterat, doctorat

    alte specializări post-universitare

    programe care conduc la calificări recunoscute la nivel național

    programe pentru competențe digitale 

    traininguri în competențe relevante pentru piața muncii

Această finanțare este posibilă prin sprijinul Uniunii Europene, în cadrul Fondului European pentru 

Investiții Strategice (FEIS). Scopul FEIS este de a sprijini finanțarea și punerea în aplicare a investițiilor 

productive în Uniunea Europeană și de a asigura un acces sporit la finanțare.
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CE ACOPERĂ FINANȚAREA StudyUP?

Finanțarea taxei de studii (plata direct în contul furnizorului 
serviciului de educație)

Chirie

Manuale, materiale școlare și echipamente

Cheltuielile diverse (alimente, transport,
întreținere etc) în limita unui plafon maxim
lunar stabilit de BCR Social Finance 
( 1 salariu minim pe economie lunar)

Suma maximă pe care o poți împrumuta nu poate depăși 145 000 RON și 
ea va fi corelată cu durata studiilor, specializarea urmată și tipurile de 
cheltuieli solicitate.

AVANTAJELE FINANȚĂRII 
StudyUP

Perioada de grație de maxim 36 luni pe durata 
studiilor, plus încă 6 luni de la terminarea 
acestora, dar nu mai mult de 42 luni

Nu se solicită venituri sau codebitori

Suma maximă finanțată de până la 145.000 RON pentru o perioada de 
120 luni

Costuri fixe pe toată durata de creditare (11.5% dobândă anuală, 4.5% 
comision de administrare)

Fără comision de analiză, fără comision de acordare și fără comision de 
rambursare anticipată

În cazul în care specializarea durează mai mult de 3 ani, putem finanța 
ultimii trei ani de studiu (de exemplu, dacă studiile durează 4 ani, putem 
finanța anii 2, 3 și 4)
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CUM POȚI ACCESA 
FINANȚAREA StudyUP?

Iată cum poți accesa finanțarea:

Contactezi sucursala BCR Social Finance 
selectează cea mai apropiată sucursală de aici 

https://www.bcr-socialfinance.ro/ro/rețea-unități 

sau intri de Luni până Vineri între orele 9.30 - 17.30 pe Sucursala Online 

https://www.bcr-socialfinance.ro/ro/stiri-si-informatii/stiri/bcr-social-fi-

nance-deschide-sucursala-online

Semnezi cererea de finanțare și prezinți documentele necesare 
(vezi detalii la punctul 4)

Noi facem analiza și te informăm cu privire la decizia de finanțare

Semnezi contractul de finanțare și soliciți tragerile conform acestuia
a.  Suma pentru taxa de studii se plătește de noi direct către facultate sau 

furnizorul de servicii 

b.  Suma pentru chirie, echipamente, cheltuieli de subzistență o primești în 

contul tău curent deschis la orice bancă 

CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEȘTI

Vârstă – minim 18 ani și maxim 45 ani la data acordării finanțării
Studii – se pot finanța cel mult ultimii 3 ani de studiu

DOCUMENTE NECESARE

Documente care atestă:

Identitatea (carte de identitate)

Calitatea de cursant/student 

Ultima formă de învățământ absolvită 

(ex: diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, etc)

Situația școlară de la ultima 

formă de învățământ absolvită
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IMPORTANT DE REȚINUT

Se pot finanța cel mult ultimii trei ani de studiu
Perioada de grație

Este perioada în care se plătește dobândă și comisionul de 
administrare aferente sumelor utilizate

Nu este obligatoriu să ai perioada de grație, dar poți beneficia de 
aceasta pe durata studiilor. Ne-am gândit să îți oferim în plus 6 luni 
ca să ai timp să îți găsești un loc de muncă.

CUM FACI O SOLICITARE DE PLATĂ?

Prima tragere se face o dată cu cererea de finanțare

Poți face o solicitare pe trimestru, îți recomandăm să fie la început de 
trimestru. Cu fiecare nouă tranșă solicitată vei primi un nou scadențar 
actualizat cu suma de plată.

 Primești tranșa solicitată la data aniversării lunare a creditului/scadentei 
lunare a creditului

 Pentru taxa de studiu se poate solicita în maxim 2 tranșe/an de studiu și 
se va achita de către BCR SocialFinance direct în contul furnizorului de 
servicii de educație

Poți solicita trimestrial suma necesară pentru: 
Plata chiriei (în baza documentului de închiriere) în avans pentru 
următoarele 3 luni
Cheltuieli de subzistență (maxim 1 salariu minim lunar pe 
economie) - nu sunt necesare alte documente în avans pentru 
următoarele 3 luni
Achiziție echipamente (ex – laptop) - vom avea nevoie de dovada 
achiziției, factură pe numele tău
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CUM RAMBURSEZI FINANȚAREA?

Direct din contul tău curent prin direct debit

Poți plăti prin Paypoint folosind codul de bare alocat (se găsește pe sca-
dențarul primit)

La orice sucursală  BCR în contul RO59 RNCB 0285 1074 7572 0016, 
menționând numărul corect al contractului de credit sau direct la APT și 
MFM BCR.

La magazinele partenere PayPoint, în baza codului de bare aferent 
contractului de credit pentru care urmează a se achita rata (suma maximă 
tranzacție 4.999 RON). Harta locațiilor Paypoint http://ro-ro.paypoint.com/
harta-plati-facturi-încărcare-electronica

Ce alte obligații ai:
În fiecare an trebuie să faci dovada că ai promovat pentru a putea beneficia în 

continuare de finanțare. Daca nu continui studiile, nu vei mai putea face trageri din 

credit și va trebui să începi să rambursezi creditul.

Pentru că vrem să credităm responsabil, credem că ți-ar fi util și un curs de 

educație financiară gratuit pe platforma  Școala de bani BCR. La sfârșitul unui curs 

vei obține și o diplomă.

EXEMPLU REPREZENTATIV DE CALCUL

Exemplu reprezentativ de calcul: pentru un credit în valoare de 20.000 lei, 
cu o perioadă de rambursare de 84 luni, din care, perioada de grație 
principal 24 luni: Rată fixă în perioada de grație 267 lei/lună; Rata fixă în 
perioada de rambursare 487 ron, Zero comision de analiză; Dobânda este 
11.5% p.a. Valoare totală plătibilă: 35.582lei; DAE = 17,23%.
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DATE DE CONTACT

BCR SOCIAL FINANCE IFN

Calea Plevnei 159, cladirea A, et. 7, Bucharest, Romania
+40 21 212 0730
info@bcr-socialfinance.ro
www.BCR-SocialFinance.ro


