Banca Transilvania

Linia de credit fara garantii

Valoarea maxima: 500.000 lei
Moneda: lei
Perioada de acordare : 24 luni
Destinatia liniei de credit: Activitatea curenta a firmei

Sa facem cunostinta
Acordam credit si incredere afacerii tale
In afaceri, e bine sa fii prevazator, dar se poate intampla, uneori, sa ai nevoie de bani in plus
pentru achizitia de materii prime sau marfuri, pentru plata furnizorilor sau pentru plata salariilor.
Cu Linia de credit rapida fara garantii ai acces la banii necesari activitatii de zi cu zi a afacerii
tale. Vestea buna e ca platesti dobanda doar pe partea consumata din imprumut. Si inca o
veste buna - poti refinanta si credite luate de la alte banci.

Valoarea maxima a imprumutului este de 500 000 lei pe o perioada de 24 de luni, fara garantii.
Caci avem incredere in tine.

Te gandesti de doua ori inainte de a lua un imprumut? Te intrebi ce este o linie de credit, mai
exact, si la ce iti foloseste?
Afla toate raspunsurile din Ghidul Liniei de Credit.

Citeste ghidul

Cum accesezi Linia de credit rapida fara garantii?
Pentru un imprumut rapid fara garantii este necesar sa indeplinesti minim urmatoarele
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conditii:
firma ta nu este in interdictie de a emite cecuri bancare
pentru creditele existente nu figurezi in Centrala Riscurilor de Credit cu intarzieri mai
mari de 15 zile
firma ta nu inregistreaza popriri active sau suspendate pe cont
firma ta nu are inregistrari active in Buletinul Procedurilor de Insolventa

Documente necesare
copie dupa ultimele doua bilanturi contabile (semestrial, anual);
aprobarea legal-constitutiva privind contractarea creditului si persoanele imputernicite sa
angajeze societatea.

Completeaza formularul online si vei fi contactat in cel mai scurt timp pentru a primi
consultanta necesara pentru afacerea ta.

Vreau credit

Credite preferentiale pentru IMM-urile care investesc in produse si servicii
romanesti
Oferta Investeste Romaneste este destinata IMM-urilor care folosesc cel putin 70% din valoarea
investitiei pentru a achizitiona echipamente, utilaje, mijloace fixe etc., produse in Romania,
respectiv servicii ale firmelor romanesti.
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Afla mai multe
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