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Comunicat de presă, 28 iunie 2007 

 

 

BANCA TRANSILVANIA LANSEAZA PRODUSUL NR. 10 PENTRU IMM-URI: 

3 ANI DE GRATIE  

 

- Imprumut de bani, dar şi unul de timp -  

 

Fie că este vorba de credite pentru o idee de afacere sau de cele pentru consolidarea acesteia, 

obiectivul Băncii Transilvania este acela de a susţine spiritul antreprenorial românesc. Mai ales în 

acestă fază incipientă de integrare într-o piaţă europeană puternic concurenţială, întreprinzătorii au 

nevoie de cel puţin două resurse majore: capital pe termen lung şi, bineînţeles, de timp. Tocmai de 

aceea, banca lansează creditul pentru nevoi nenominalizate, 3 ANI DE GRATIE, un motiv în plus 

pentru ca Banca Transilvania să fie prima dintre opţiuni pentru îndeplinirea nevoilor de finanţare a 

întreprinzătorilor români.  

 

3 ANI DE GRATIE este cel de-al 10-lea produs pentru IMM-uri, adus pe piaţă de Banca Transilvania, în 

strategia sa de a fi Banca nr. 1 pentru întreprinzătorii români. “Ne aflăm în al 3-lea an consecutiv în 

care banca lansează pe piaţă, la fiecare trei luni, câte un produs pentru întreprinzătorii locali. 

Toate aceste produse dedicate au fost create împreună cu clienţii săi, ţinându-se cont de sugestiile 

şi de nevoile acestora. 3 ANI DE GRATIE există pentru că orice om de afaceri îşi doreşte şi 

împrumut de timp, pe lângă bani” declară Ionuţ Pătrăhău, Directorul General Adjunct al         

Băncii Transilvania.  

 

Principalul avantaj al creditului 3 ANI DE GRATIE este faptul că, timp de trei ani, clientul nu trebuie 

să ramburseze băncii nimic din suma împrumutată, mai mult decat atat în primul an nu plăteşte nici 

macar dobânda. Astfel, în primele 12 luni, firmele beneficiare ale acestui produs au posibilitatea de 

a nu plăti nici o sumă din surse proprii, iar în următoarele 24 de luni se va achita lunar doar dobânda, 

nefiind necesară, în acest timp, rambursarea creditului. Prin aceste facilităţi se eliberează resurse 

suplimentare pentru dezvoltarea afacerii. 

 

 

SEDIUL CENTRAL  
Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania 
Tel:  +(40.264) 40.71.50 
Fax: +(40.264) 40.71.79 
web-site:  www.bancatransilvania.ro 



                                                                     
    

 
 
SEDIUL CENTRAL  
Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania 
Tel:  +(40.264) 40.71.50 
Fax: +(40.264) 40.71.79 
web-site:  www.bancatransilvania.ro 

3 ANI DE GRATIE este dedicat companiilor care sunt în căutarea unor resurse financiare pentru 

dezvoltarea activităţii respectivei firme. De asemenea, noul credit poate fi contractat de catre 

persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, birouri notariale, cabinete medicale. Valoarea maximă 

a finanţării este de 200.000 EUR ori echivalentul în lei şi poate fi contractată pe o perioadă de până 

la 15 ani.  

 

Intreprinzătorii români care apelează la Banca Transilvania pentru înfiinţarea sau dezvoltarea unei 

afaceri pot beneficia de creditul “Proprietăţi Imobiliare pe Firmă, Credit Fara Avans”, “Creditul de 

două ori cât casa”,de Credite Rapide – Pachetul 1 ORA, Creditul Start-Up, Creditul cu 0% dobândă, 

Scontare 100% sau de Abonamentul Bancar. In plus, Clubul Intreprinzătorului Român oferă 

antreprenorilor consultanţă şi traininguri. Pe lângă această ofertă complexă, Banca Transilvania vine 

tot mai aproape de întreprinzători printr-o echipă IMM dedicată, formată din aproximativ 400 de 

angajaţi aflaţi în cele peste 380 de locaţii, în întreaga ţară. 

 

DIRECTIA MARKETING 

 

 

 

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

având în prezent 383 de unităţi şi peste 5.200 de angajaţi. Cu o cotă de piaţă de 4,61%, 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

 

* * * 

 

 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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