CARDUL DE CUMPĂRĂTURI cu 0 %
dobândă - cardul Nr.1 în România
Avantaje:
 Aveţi intotdeuna la dumneavoastră o rezervă de
bani (până la 3 salarii) pe care o folosiţi când şi
unde aveţi nevoie
 Taxa de emitere, reînoire şi închidere 0 LEI
 0 % commision pentru plata cu cardul la comercianţi
 0 % dobândă până la 56 de zile pentru plăţile la
comercianţi, pe viaţă
 La nevoie poţi retrage si numerar (40 % din limita de
credit)
 Programul MULTISHOP:
 Achiziţionarea de produse în rate egale FĂRĂ
DOBÂNDĂ
 Gratuit până la 4 carduri suplimentare fără
costuri de administrare (doar cu buletinul)
 Plăţi în străinătate sau on-line (MasterCard)
la cursul de schimb VISA
 Asigurare călătorie (OPTIONAL)
50 ron/an/5 pers. rude de gr. I
 Doar din momentul activării cardului, taxa
de administrare de 40 lei/an
Condiţii de emitere card:
 Angajaţi şi/sau pensionari
 Vechime 3 luni la ultimul loc de muncă
 Venitul minim acceptat de 680 lei
 Vârsta cuprinsă între 23 – 65 de ani
Documente necesare:
Adeverinţă salariat (cupon pensie+decizie pensionare)
Copie buletin (soţ/soţie daca este cazul)

TEL: 0754.553.937

Caracteristici:
3 motive bune ca sa iti iei un credit:
 GARANTAT zero comisioane de
analiza si administrare pentru cererile
depuse pana la 31 decembrie 2013
inclusiv.
 Aprobare in 24 de ore.*
In plus beneficiezi de:
 Sansa de a castiga pana la 31 decembrie
2013 inclusiv unul dintre premiile
zilnice a cate 1.500 Lei fiecare si unul
dintre cele 5 credite cadou, de pana la
15.000 Lei fiecare**.
 Preaprobarea creditului pe loc, pe baza
informatiilor declarate.
 Documentatie simplificata de credit (ai
nevoie doar de adeverinta de salariu si o
factura de utilitati).
 Confirmarea aprobarii creditului prin
SMS.

Valoarea
solicitata
(RON)

Perioada
(ani)

Rata
lunara
(lei)

3000

5

76

5000

5

126

10000

5

243

40000

5

927

67000

5

1557

* calculele din tabel sunt orientative

*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate
finaliza in 24 de ore din motive independente de vointa bancii.
** Promotie valabila pana la 31 decembrie 2013 inclusiv. Se
acorda 5 premii, fiecare in valoare neta de pana la 15.000 Lei si
94 de premii, cate unul pentru fiecare zi lucratoare din perioada
promotiei, fiecare in valoare neta de 1.500 Lei.

TEL: 0754.553.937
Pentru a beneficia de această ofertă trebuie să
mă contactati:

Consultant financiar:
Creditul de nevoi personale

TEL: 0754.553.937

TEL: 0754.553.937

Magazine partenere pentru achizitionarea de produse in
rate egale cu dobanda 0 :

Acum aveţi
cele mai
bune oferte
Pentru a beneficia de această ofertă trebuie să
mă contactati:

Consultant financiar:

