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Comunicat de presă, 7 martie 2007 

 

 

 

BANCA TRANSILVANIA LANSEAZĂ PRODUSUL NR. 9 PENTRU IMM-URI: 

“CREDITUL DE DOUĂ ORI CÂT CASA” 
 

Antreprenorii români au încă un motiv de a alege Banca Transilvania ca partener al creşterii 

afacerilor, pentru împlinirea aspiraţiilor pe care le au. În premieră pe piaţa din România, banca 

lansează azi, 7 martie, Creditul de două ori cât casa – pentru nevoi diverse, care este cel de-al 

nouălea produs destinat IMM-urilor, parte a programului băncii dedicat micilor întreprinzători.  

 

Ca noutate, creditul este adresat atât IMM-urilor, cât şi persoanelor fizice. Punctul forte al 

produsului este faptul că garanţiile imobiliare solicitate trebuie să acopere doar jumătate din 

valoarea creditului, în condiţiile în care, în practica bancară curentă, acest gen de garanţii depăşesc 

suma acordată clientului.  

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Banca Transilvania susţine 

spiritul antreprenorial românesc şi doreşte să transforme în realitate ideile de afaceri ale 

întreprinzătorilor. Preocuparea noastră este argumentată de faptul că, la fiecare trei luni, venim  

pe piaţă cu câte un produs care răspunde nevoilor clienţilor IMM. Cota de piaţă pe care o avem pe 

acest segment de business subliniază succesul de care se bucură strategia noastră”. 

 

Cu ajutorul Creditului de două ori cât casa poate fi acoperit necesarul de resurse suplimentare de 

capital al micilor întreprinzători, precum şi nevoile de finanţare ale persoanelor fizice. Limita 

maximă a sumei creditate este de 200.000 EUR sau echivalentul în lei, iar creditul poate fi acordat 

pe o perioadă de până la 20 de ani. În plus, valoarea neacoperită de garanţiile imobiliare nu poate fi 

mai mare de 75.000 EUR. 

 

Pot beneficia de Creditul de două ori cât casa companiile care funţionează de cel puţin doi ani, au o 
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evoluţie pozitivă a cifrei de afaceri – conform ultimului bilanţ contabil, nu au fost înregistrate la 

Centrala Incidentelor de Plăţi cu mai mult de 3 probleme majore în ultimele saşe luni şi nu sunt în 

interdicţie de a emite cecuri bancare. De asemenea, la creditele contractate în ultimele 12 luni, 

firmele trebuie să figureze la Centrala Riscurilor Bancare cu serviciul datoriei A, respectiv să fie 

stabile din punct de vedere financiar. 

 

În ceea ce priveşte persoanele fizice, pot beneficia de Creditul de două ori cât casa cetăţenii 

români cu domiciliul în ţară sau care lucrează în străinătate de cel puţin un an de zile, care au vârsta 

cuprinsă între 18 şi 70 de ani (varsta maxima la sfarsitul perioadei de creditare). 

 

Cei peste 840 de specialişti IMM şi retail, parte a echipei Băncii Transilvania, sunt la dispoziţia 

clienţilor în cele 353 de unităţi, aflate în întreaga ţară, pentru a oferi consultanţa necesară. 

 

 

DIRECŢIA MARKETING 

 

 

 

Banca Transilvania, în cei 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, 

având în prezent 353 de unităţi şi apoximativ 4.500 de angajaţi. Cu o cotă de piaţă de 4,7%, Banca Transilvania 

se află în topul primelor 10 bănci din România, în funcţie de active. Este prima instituţie bancară din România 

cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. Activitatea  Băncii  Transilvania  este  organizată pe 

trei linii principale de afaceri – persoane fizice, IMM şi companii mari – pentru care banca are produse şi servicii 

specifice, precum şi un personal dedicat. 

 www.bancatransilvania.ro. 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing, persoane de contact: 

Anca Rarău - Director Maketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

Tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179 

E-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro  
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