Credite

Facem totul pentru dumneavoastra !!!

Prin noi Banii sunt la indemana dumneavoastra !!!

Oferim INTERMEDIERE CREDITE pentru persoane fizice ≈üi juridice.

CREDITE PENTRU PERSOANE FIZICE :

Credite de nevoi personale:

Este cel mai cautat credit , pentru cƒÉ ofera solutii unor probleme financiare imediate, pe
termen scurt sau mediu.
Este considerat credit de consum, deci rata aferenta lui nu trebuie sa depaseasca 30% - 75%
din venitul net al solicitantului.
Beneficiarii creditului sunt persoanele fizice, cu cetatenie romana, cu domiciul in Romania sau
rezidente.
Acest tip de credit se poate acorda in orice valuta, in functie si de oferta bancii si se garanteaza
de obicei cu cesionarea veniturilor lunare ale solicitantului sau familiei (daca este cazul).

Credit de nevoi personale cu ipoteca:

Este un credit care te ajuta sa acoperi nevoile imediate, pentru care se cere o garantie
ipotecara. Se accepta o gama larga de venituri cum ar fi: salarii, pensii de stat sau din
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strainatate, venituri provenite din activitati independente, venituri obtinute din drepturi de autor,
comisioane, chirii si din dividende.
Este considerat credit de consum, deci rata aferenta lui nu trebuie sa depaseasca 30% - 75%
din venitul net al solicitantului (sau al familiei).
Beneficiarii creditului sunt persoanele fizice, cu cetatenie romana, cu domiciul in Romania sau
rezidente.
Acest tip de credit se poate acorda in orice valuta, in functie si de oferta bancii si se garanteaza
cu ipoteca pe o proprietate existenta (teren, casa, apartament, garsoniera etc)

Credit auto:

Destinatarii creditului: Persoane fizice salariate, pensionari, persoane fizice autorizate/ liber
profesionisti si patroni care au Carte de Munca la firma proprie;
Veniturile luate in calcul pot fi din urmatoarele surse: contracte individuale de munca, pensii,
profesii liberale (avocati, contabili, doctori, notari publici, etc), din drepturi de autor, din chirii, din
indemnizatii de conducere sau de cenzori;
Timpul de aprobare al creditului: 48 ore de la data primirii documentatiei complete;
Suma maxima acordata: nelimitata √Æn functie de venitul net pe familie;
Moneda creditului: RON, EUR, CHF;
Dobanda: in functie de banca ;
Comisioane: cele mai mici de pe piata;
Avans: 0;
Perioada de acordare a creditului: pana la 7 ani;
Vechime la actualul loc de munca: minim 3 luni;
Varsta: min. 18 ani - max. 67 ani;
Venitul: minim 100 EURO sau echivalentul in lei;
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Garantii: Garantie reala (gaj fara deposedare) asupra autoturismului cumparat din credit si
Asigurare Full CASCO, cesionata in favoarea bancii pe perioada creditului.

Credit imobiliar sau Credit pentru locuinta:

Este unul dintre cele mai dorite credite, mai ales de catre clientii tineri care isi doresc o casa la
inceput de drum. Dar nu intotdeauna este usor de obtinut, sumele de obicei sunt mari, rata
lunara de multe ori este prohibitiva. Este vitala o buna cunoastere a conditiilor pietei si a
ofertelor existente, pentru ca avand in vedere sumele vehiculate o greseala poate fi regretata
ulterior. Specialistii nostri bine pregatiti si mereu la curent cu cele mai recente oferte va vor
asista in vederea alegerii celei mai bune solutii.
Destinatarii creditului: Persoane fizice salariate, pensionari, persoane fizice autorizate/ liber
profesionisti si patroni care au Carte de Munca la firma proprie;
Veniturile luate in calcul pot fi din urmatoarele surse: contracte individuale de munca, pensii,
profesii liberale (avocati, contabili, doctori, notari publici, etc), din drepturi de autor, din chirii, din
indemnizatii de conducere sau de cenzori, navigatori, dividende, contracte de munca derulate in
strainatate;
Timpul de aprobare: maxim 3 zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete;
Suma maxima acordata: nelimitata in functie de venitul net pe familie;
Moneda creditului: RON, EUR, USD, CHF;
Dobanda: incepand de la 5.95% pentru EUR, 5.95% pentru RON si 3.9% pentru CHF ;
Comisioane: in functie de banca la care optati.
Avans: 25%;
Perioada de acordare a creditului: pana la 35 ani;
Vechime la actualul loc de munca: minim 3 luni;
Varsta: min. 18 ani - max. 70 ani;
Venitul: minim 300 EURO sau echivalentul in lei;
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Garantii: ipoteca asupra proprietatii finantate.

Cardul de Credit:

Poti apela la el 24 ore din 24, 7 zile din 7, avand acces la o linie de credit, atat in tara cat si in
strainatate
Nu esti obligat sa il folosesti daca nu ai nevoie
Costuri 0 in perioada de gratie
Destinatarii creditului: Persoane fizice salariate, persoane fizice autorizate/ liber profesionisti;
Timpul de aprobare: 3-8 zile lucratoare de la data primirii documentatiei complete;
Suma maxima acordata: √Æn functie de venitul net pe familie;
Avantaje:
Fara girant ;
Fara depozit colateral ;
Fara carte de munca ;
Fara alte garantii ;
Fara taxa de emitere card ;
Perioada de acordare: nelimitata;
Vechime la actualul loc de munca: minim 3 luni;
Varsta: min. 21 ani - max. 65 ani;
Venitul: minim 450 RON;
Documente solicitate: fotocopie act de identitate si adeverinta de salariu;
Finantarea maxima acordata: echivalentul a 3 salarii nete;
Perioada de gratie: 51 de zile.

CREDITE PENTRU PERSOANE JURIDICE :
Credit pentru finantarea activitatii curente:
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Asigura-ti simplu si rapid sumele necesare derularii continue a activitatii tale, cu ajutorul
capitalului de lucru! Deruleaza-ti afacerea fara griji !
Destinatie: Creditarea de ansamblu a activitatii curente de aprovizionare, productie, desfacere,
prestari servicii care prin natura lor se desfasoara si se evidentiaza distinct;
Destinatarii creditului: persoane juridice;
Suma maxima acordata: nelimitat in functie de situatia financiara;
Rambursare: Pe intreaga perioada de valabilitate a facilitatii, rambursarea se realizeaza
automat din soldul contului curent la sfarsitul fiecarei zile lucratoare pana la rambursarea finala;
Utilizare: Trageri si rambursari multiple in cadrul limitei aprobate ;
Perioada de acordare: 6 sau 12 luni cu posibilitate de prelungire;
Garantii: in functie de suma solicitata.

Credit pentru investitii:

Acest credit este solutia pentru finantarea achizitiei de achipamente, pentru inlocurirea sau
modernizarea liniilor tehnologice de productie, pentru imbunatatirea dotarii cabinetelor
profesionale cu tehnica si aparatura specializata sau pentru finantarea achizitiei, construirii sau
modernizarii sediului, a spatiilor comerciale sau a unitatilor de productie.
Destinatarii creditului: persoane juridice;
Suma maxima acordata: nelimitata in functie de situatia financiara;
Perioada de acordare: in functie de valoarea creditului, garantiile oferite si cifra de afaceri a
firmei se negociaza prin intermediul nostru;
Perioada de gratie: in functie de creditul solicitat se negociaza prin intermediul nostru.

*** De asemenea, venim in intampinarea clientilor nostrii cu posibilitatea REFINANTARII oricar
ui tip de credit existent atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice.
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Prin colaboratorii nostri venim in ajutorul tau pentru a-ti indeplini visele in cel mai scurt timp.
Tot ce trebuie sa faci este sa ne contactezi.
De restul ne vom ocupa noi!

Pentru detalii asteptam sa fim contactati la: office@fundatiafolkart.ro
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