Comunicat de presă
Cetelem relansează site-ul www.cetelem.ro într-o nouă formă grafică

Noua interfaţă web a liderului pieţei creditelor de consum din România simplifică
parcursul vizitatorilor şi îmbunătăţeşte accesul la informaţiile legate de credit
Bucureşti, 19 aprilie 2011 – Cetelem, lider pe piaţa creditelor de consum din România,
relansează site-ul www.cetelem.ro. Bazată pe un nou concept grafic şi o structură nouă,
interfaţa actuală facilitează accesul vizitatorilor la informaţiile utile. Produsele şi serviciile
din portofoliul Cetelem sunt prezentate într-o manieră directă, simplă şi concisă, ceea ce
permite o mai bună înţelegere a produselor de creditare în magazine, a împrumuturilor
de nevoi personale, a creditului auto şi a celui on-line.
Realizată după cele mai noi tehnologii în materie de webdesign, noua structură permite
utilizatorilor, încă de la prima interacţiune cu site-ul, accesul rapid la un calculator de
credite, dar şi la interfaţa de obţinere a unui credit online, serviciu unic pe piaţa din
România. Astfel, odată luată decizia de contractare a unui împrumut, clientul poate
aplica direct pentru creditul online - C-net, economisind astfel timpul petrecut în faţa
ofiţerului de credit.
« Noul concept grafic ne permite acum o comunicare mult mai directă şi mai simplă cu
clienţii noştri, mai ales cu cei care îşi doresc obţinerea unui împrumut în cel mai scurt
timp, creditul online fiind cea mai bună soluţie pe care o propunem. Numai în 2010,
numărul celor care au ales să economisească timpul petrecut la birourile de creditare
alegând creditul online Cetelem s-a dublat faţă de anul anterior. Ne aşteptăm ca şi în
2011 să înregistrăm creşteri considerabile pe acest segment de business », a declarat
Gilles Zeitoun, Director General Cetelem IFN.
Aplicaţia C-net a fost creată special pentru a uşura accesul direct la obţinerea unui credit
de nevoi personale, fără intermediari. Serviciul nu implică niciun fel de costuri
suplimentare faţă de cele aferente creditului. Răspunsul privind acceptarea cererii este
oferit online, pe loc, la finalizarea aplicaţiei, iar contractul de credit poate fi imprimat
direct de către beneficiar ; finanţarea creditului are loc imediat ce sunt primite prin curier
şi verificate documentele justificative corespunzătoare cererii de creditare. Banii sunt
primiţi prin transfer bancar în contul comunicat de beneficiarul creditului. În funcţie de
modalitatea de transmitere a documentelor şi de corelarea acestora cu datele declarate
de client, întregul proces poate dura mai puţin de 2 zile.

Despre Cetelem:
În România, Cetelem este lider pe piaţa creditelor de consum, beneficiind de experienţa
de peste 50 de ani a grupului financiar francez BNP Paribas Personal Finance. În afară
de creditul de consum în magazine, Cetelem IFN oferă clienţilor săi carduri de credit sub
sigla MasterCard, credite auto şi credite de nevoi personale cu acordare prin telefon sau
Internet.

Despre BNP Paribas Personal Finance
În cadrul grupului BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance este specialistul în
finanţarea persoanelor fizice, prin acordarea de credite de consum şi credite imobiliare.
Cu peste 29 000 de angajaţi în 30 de ţări pe 4 continente, BNP Paribas Personal
Finance se poziţionează ca numărul 1, atât în Franţa, cât şi la nivel european.
BNP Paribas Personal Finance acoperă întreaga gamă de produse de creditare,
cunoscute publicului sub marcile comerciale Cetelem, Findomestic sau AlphaCredit.
Produsele de creditare pot fi accesate fie în spaţiile de vânzare – magazine, showroomuri auto -, fie prin intermediul altor parteneri – societăţi de brokeraj, agenţii imobiliare,
parteneri afiliaţi -, fie direct în agenţii sau prin Internet.
În paralel, BNP Paribas Personal Finance a conferit relaţiilor de parteneriat valenţele
unei activităţi de sine stătătoare, bazată pe experienţa şi know-how-ul acumulate în
oferirea de soluţii de creditare integrate şi adaptate activităţii şi strategiei comerciale ale
partenerilor. Astfel BNP Paribas Personal Finance a devenit partenerul principal atât
pentru societăţi comerciale din întreaga lume, cât şi pentru bănci şi societăţi de
asigurare.
De asemenea, este principalul promotor al creditului responsabil®
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