Banca Transilvania

Credit pentru nevoi nenominalizate, fara garantii

Valoarea maxima a creditului: 500.000 lei
Moneda: lei
Perioada de acordare : 60 luni
Destinatia: Nevoi nenominalizate

Sa facem cunostinta
Resurse financiare pentru afacerile tale
Fie ca ai nevoie de bani pentru capital de lucru sau chiar pentru mici investitii si nu dispui de
garantii, BT iti ofera resursele financiare necesare sub forma unui credit de nevoi
nenominalizate, pentru care nu sunt necesare garantii materiale. Mai mult, nu este nevoie sa
justifici destinatia banilor – stim ca tot ce-ti doresti este ca afacerea ta sa mearga.
banii necesari pot fi accesati oricand (in limita sumei aprobate)
beneficiezi de o perioada de gratie de 12 luni
iti gestionezi linistit cheltuielile curente ale firmei
platesti salariile, furnizorii sau chiar sau taxele catre stat la timp
refinantezi creditele contractate la alte banci.

Cum accesezi Creditul rapid fara garantii?
Pentru acest tip de imprumut, fara garantii, este necesar 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

Documente necesare

1/2

Banca Transilvania

copie dupa ultimele doua bilanturi contabile (semestrial ,anual)
aprobarea legal/constitutiva privind contractarea creditului si persoanele imputernicite sa
angajeze societatea
alte documente necesare analizei, daca este cazul

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.
Afla mai multe
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