Banca Transilvania

Linie de credit cu garantii

Valoarea maxima: 1.500.000 lei
Moneda: lei
Perioada de acordare : 24 luni
Destinatia liniei de credit: Activitatea curenta a firmei

Sa facem cunostinta
O afacere se construieste caramida cu caramida, la propriu si la figurat, iar activitatea zilnica
implica un flux continuu de capital. Uneori se intampla sa nu ai banii necesari pentru a acoperi
cu usurinta cheltuielile de zi cu zi ale companiei tale.

De aceea, iti oferim pana la 1.500.000 de lei pentru afacerea ta, sub forma unei linii de creditare
pentru ati asigura banii necesari pentru plata salariilor, plata facturilor catre furnizori, achizitia de
materii prime sau pentru alte cheltuielile neprevazute. Linia de credit poate fi accesata atat in
lei, cat si in euro, in functie de platile pe care le ai de facut.

Daca este cazul, poti chiar refinanta si alte linii de credit contractate la alte banci. Vestea buna
este ca platesti dobanda doar pe partea utilizata din credit si nu este nevoie de documente
justificative in cazul cheltuielilor generale.

Cum o obtin?
Pentru a obtine linia de credit este nevoie sa indeplinesti minim urmatoarele 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
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Documente necesare
copie dupa ultimele doua bilanturi contabile (semestrial, anual)
aprobarea legal-constitutiva privind contractarea creditului si persoanele imputernicite sa
angajeze societatea
documente privind garantiile reale propuse (actele de proprietate si cele privind situatia
juridica a bunurilor de natura imobiliara propuse drept garantie pentru creditul solicitat;
raportul de evaluare/ reevaluare, contracte etc) – in cazul in care creditul este garantat
cu garantii reale

Completeaza formularul online, iar unul dintre colegii nostri te va contacta pentru a-ti
oferi consultanta si
cele mai bune solutii pentru afacerea ta.

Vreau credit
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