Banca Transilvania

Credit cu garantii

Valoarea maxima a creditului: 1.500.000 lei
Moneda: lei
Perioada de acordare : 120 luni
Destinatia: Nevoi nenominalizate

Sa facem cunostinta
Fiecare afacere ajunge intr-un punct in care sunt necesare investitii (un utilaj nou, o linie de
productie noua, poate renovarea sediului etc.) sau are nevoie de capital de lucru pentru
activitatea de zi cu zi.

Iti punem la dispozitie 500.000 de lei, pentru capital de lucru sau pentru investitiile pe care
doresti sa le faci pentru afacerea ta, sub forma unui credit de nevoi nenominalizate. Sumele pot
fi accesate oricand (in limita sumei aprobate) si nu este nevoie sa justifici destinatia
imprumutului.

In functie de platile pe care le ai de facut, poti accesa un credit in lei. In plus, beneficiezi si de o
perioada de gratie de 12 luni.

Poti refinanta si credite contractate la alte banci, daca este cazul companiei tale.

Investeste romaneste
Daca folosesti cel putin 70% din imprumutul de la Banca Transilvania pentru a
achizitiona echipamente, utilaje, mijloace fixe etc. produse in Romania, respectiv
servicii ale firmelor romanesti, BT iti ofera dobanda redusa si comisioane cu
discount.

Detaliile ofertei BT investeste romaneste:
dobanda creditului de investitii: ROBOR 6M + 2,5%
comision de acordare: 0,5%
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Banca Transilvania
comision de gestiune lunara: 0,05%

Cum il obtin?
Pentru a obtine creditul 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

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, 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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