Câștigătorilor programului le oferim pachetul factory by raiffeisen bank , care
include termeni flexibili și preț accesibil pentru componenta de creditare,
economii substanțiale prin utilizarea pachetului de cont curent IMM Bronze
Optim, precum și de îndrumare din partea specialiștilor în domeniu, astfel
încât antreprenorii să-și pună în aplicare ideile de afaceri.

■ Pachet de servicii și produse bancare pentru tranzacționare, adaptat
dimensiunii afacerii tale și oferit gratuit în primul an. Acesta include:
▪ cont curent în lei
▪ card de debit Visa Business în lei, cu utilizare internațională: 0 taxă anuală de administrare și 0 comision
lunar de administrare pentru contul atașat;
▪ serviciul de internet / mobile banking: Raiffeisen Online / Raiffeisen Smart Mobile;
▪ serviciul de banking prin telefonie fixă Raiffeisen Direct;
▪ plăți nelimitate în lei efectuate prin Raiffeisen Online;
▪ depuneri nelimitate de numerar în lei la MFM;
▪ încasări nelimitate în lei și retrageri numerar în lei nelimitate, efectuate la ATM / MFM-urile Raiffeisen
Bank.

■ Credit de investiții sau credit pentru activitatea curentă (overdraft), în
următoarele condiții:
produs: credit la termen pentru investiții / linie de credit tip overdraft pentru activitate curentă
suma maximă: 50.000 euro (în echivalent lei)
maturitate maximă: 60 luni (investiții) / 12 luni (overdraft)
dobândă:
investiții - ROBOR 1 lună + 3% (variabilă) sau 7% (fixă);
overdraft - ROBOR 1 lună + 4%;
fără comision de acordare;
comision de administrare 0,16% / lună.
perioada de grație: până la 6 luni pentru creditul de investiții
garanții: 50% din valoarea creditului, garanție oferită de Fondul European de Investiții, fără costuri
atașate; alte garanții prezentate de către client.

■ Pachet de beneficii pentru afaceri de succes
▪ Îndrumare gratuită pe parcursul programului;
▪ Workshop-uri / evenimente: sesiuni interactive cu teme relevante pentru start up-uri
▪ Mese rotunde: discuții în grupuri restrânse cu experți din diverse industrii

Prezenta comunicare are scop informativ - indicativ și nu constituie, în niciun fel, un angajament din partea băncii în vederea încheierii unei tranzacții sau acordării unei finanțări.
Aprobarea unei tranzacții și/sau acordarea unei finanțări din partea Raiffeisen Bank SA depinde de primirea documentelor complete și valide pe care banca le solicită prin programul
Factory by Raiffeisen Bank și se va face în concordanță cu cerințele și condițiile reflectate în Regulamentul privind desfășurarea Programului de finanțări “factory by raiffeisen bank ” și
normele de creditare ale băncii.
Prezentul document și informațiile conținute de el nu pot fi furnizate unor terțe părți cu scopul de a face dovada acordării sau de a garanta acordarea în viitor a unei finanțări din
partea Raiffeisen Bank SA.

