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Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 15 martie 2006 

 

Banca Transilvania  

lansează primul produs de scontare 100%, adresat IMM-urilor 

 

Banca Transilvania, una dintre cele mai dinamice bănci româneşti, anunţă lansarea primului 

produs de scontare 100% din România, destinat întreprinderilor mici şi mijlocii. Dorinţa 

băncii de a sprijini activ spiritul întreprinzător local este motivul pentru care a fost creat 

acest produs bancar inovativ. Avantajul major este faptul că, oricare IMM are posibilitatea 

de a încasa, în proporţie de 100%, înainte de scadenţă, biletele la ordin sau cecurile. 

 

Creditul Scontare 100% este destinat tuturor întreprinderilor mici şi mijlocii care 

funcţionează de cel puţin un an, au o evoluţie pozitivă a cifrei de afaceri, conform ultimului 

bilanţ contabil semestrial sau anual şi înregistrează profit din exploatare. Datorită acestui 

minim de condiţii, produsul Scontare 100% este unul foarte accesibil, dar şi deosebit de 

atractiv, firmele putându-şi acoperi vârfurile de plăţi sau orice alte cheltuieli pentru 

activităţile curente, fără alte garanţii. Desigur, firma nu trebuie să aibă interdicţie de a 

emite cecuri bancare sau să apară înscrisă la Centrala Incidentelor de Plăţi de mai mult de       

3 ori, în ultimele 6 luni. 

 

Valoarea maximă a creditului este dată de media lunară a cifrei de afaceri, dar în limita a 

35.000 RON şi se acordă pentru cel mult 12 luni. Acest lucru face noul produs foarte atractiv, 

în special pentru firmele în plină dezvoltare, suma astfel acordată contribuind la creşterea 

firmei, marcând trecerea într-o nouă etapă, mai competitivă. Firmele care apelează la 

această modalitate de creditare îşi creează o imagine de furnizor mai puternic, capabil să 

acorde clienţilor săi credite comerciale pentru o perioadă mai lungă. Astfel, întreprinderile 

mici şi mijlocii care vor apela la Scontare 100% vor fi susţinute a se comporta, dar mai ales 

a ajunge mari. 
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Produsul Scontare 100% este cel de-al 5-lea produs destinat exclusiv IMM-urilor. Banca 

Transilvania lansează, în mod ritmic, o dată la 3 luni, produse pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii, aşa cum sunt: Creditul 1 ORĂ - pentru capital de lucru fără garanţii materiale, 

respectiv pentru investiţii, fără aport propriu, Creditul START UP,  pentru idei noi de afaceri 

şi Creditul cu 0% dobândă, pe toată durata creditării. 

 

Dintre acestea, Creditul 1 ORĂ a primit, anul trecut, un premiu pentru “Cel mai bun produs 

bancar al anului 2005”, fapt care confirmă performanţa acestuia pe piaţă. 

 

Ionut Patrahau, Directorul General Adjunct al Băncii Transilvania, afirmă: “Scontarea este 

un produs foarte solicitat. Acum îl oferim şi micilor întreprinzători, celor care au ambiţia să 

crească. Experienţa de până acum ne-a arătat că ei sunt la fel de demni de încredere ca şi 

cei mari şi de aceea scontăm 100% din instrumentele lor de plată. Mai important decât 

produsul în sine este locul lui în planul strategic dedicat micilor întreprinzători. Este al 5-

lea produs. Ne gândim deja la următorul şi, cu cât ajungem mai departe, ne identificăm cu 

spiritul de acţiune al clienţilor noştri. Probabil că nu ne vom opri niciodată. 

E atât de adevărat: Uneori totul începe cu o scontare”. 

 

Susţinerea spiritului întreprinzator local se concretizează şi prin deschiderea de noi unităţi, 

Banca Transilvania ajungând să deţină o reţea de 225 de sucursale şi agenţii în toată ţara, 10 

fiind deschise deja în primele luni ale acestui an. Totodată, echipa băncii s-a mărit în 

ultimul an cu peste 1.100 de angajaţi, echipa de specialişti IMM fiind formată acum din peste 

180 de persoane. 

 

 

 

 

DIRECŢIA MARKETING 

 

 

Despre Banca Transilvania (www.bancatransilvania.ro): este parte a Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, 

sediul în Cluj-Napoca. Este prima instituţie bancară din România, cotată la Bursa de Valori Bucureşti din anul 

1997, devenind, după 12 ani de activitate, unul dintre cei mai atractivi emitenţi ai BVB. Are o cotă de piaţă de 

3,9%, în funcţie de active, aflându-se printre primele 10 bănci din România. Datorită rezultatelor de excepţie 

obţinute în 2005, Banca Transilvania a primit premiul “Banca Anului 2005”. 


