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Cetelem si PCfun.ro lansează RateWebShop, cea mai simplă 
platformă pentru credite exclusiv în mediul online 

 
 
 
 

 
Bucureşti, 19 ianuarie 2009 - PCfun.ro, magazin online în domeniul produselor IT, 
electronice şi telefoanelor mobile, anunţă disponibilitatea în premieră în România a 
platformei de creditare RateWebShop, o platformă implementată de Cetelem IFN şi 
destinată exclusiv magazinelor online, o solutie de succes în ţările vest-europene şi 
care reprezintă  în acest moment cea mai simplă aplicaţie din mediul online. 
 
„Indiferent de contextul pieţei legat de creditele de consum, PCfun îşi consideră 
fiecare aspect al interacţiunii clienţilor săi cu magazinul, obiectivul nostru fiind să 
oferim o experienţă de cumpărare cât mai placută. RateWebShop este un produs şi 
în acelaşi timp o platformă de credit creată special pentru online şi care corespunde 
perfect obiectivelor nostre. Pentru implementarea acestui sistem, discuţiile cu 
Cetelem au început încă din ultimul semestru al anului 2008, fiind în acest moment 
singurii care au dezvoltat o platformă de credite exclusiv online“, a declarat Mădălin 
Durcă, director de marketing PCfun.ro. 
 Prin noul sistem, aplicantul creditului poate vedea valoarea ratei prezentate la fiecare 
produs înainte de a lua decizia de cumpărare, putând astfel evalua dacă acesta 
corespunde bugetului său. Valoarea minimă de creditare este de 300 RON, iar 
dobânda este fixă pe toata durata creditului. În plus, totul se desfăşoară exclusiv 
online, fără vizite la consultanţi, PCfun beneficiind în prezent de cea mai avansată 
platformă de creditare online din România. 



                   
„RateWebShop, noul serviciu de finantare in magazinele on-line este un produs 
inovativ, special gandit de Cetelem pentru a facilita decizia de cumparare a 
potentialul client. Ratele fixe, in lei, pe toata durata creditarii sustin principiul 
creditului responsabil, un credit ce ofera clientilor atat rezolvarea unei nevoi 
financiare, cat si confortul si stabilitatea oferite de o solutie de finantare 
transparenta. RateWebShop este un produs ce completeaza portofoliul nostru de 
produse de creditare on-line, un produs actualmente unic pe piata romaneasca”, a 
declarat Daniel Boaje, Director General Cetelem IFN.    
 
 
 Etapele procesului de achiziţie cu plata prin credit: 
▪ Clientul selectează produsul şi bifează opţiunea "rate prin Cetelem" pentru lansarea 
comenzii 
▪ Completează formularul online în aproximativ 10 minute şi va primi instant o ofertă 
prealabilă de creditare bazată pe datele completate în aplicaţie 
▪ Dupa acceptarea ofertei prealabile, clientul poate accesa butonul “Tipăreşte 
contractul şi instrucţiunile”. Printarea sau salvarea documentelor se face direct cu 
datele solicitantului menţionate în documente 
▪  Ulterior, urmează transmiterea către Cetelem a documentelor necesare şi după 
aprobarea creditului, clientul va primi produsele comandate.  
 
 
Despre Cetelem:  
Cetelem este lider pe piata creditelor de consum din Romania, beneficiind de 
experienta de peste 50 de ani a grupului financiar francez BNP Paribas. Pe plan 
international, in urma fuziunii cu UCB, un alt membru al grupului, jucator important 
pe piata imobiliara, Cetelem a devenit un reper de talie mondiala in finantarea 
persoanlor fizice, sub numele de BNP Paribas Personal Finance. Pozita de leader 
european a fost confirmata in 2008 de credite la sold in valoare de peste 100 de 
miliarde EUR, iar prezenta pe 4 continente, in 30 de tari, au permis stabilirea unui 
obiectiv de includere in TOP 5 mondial pana in 2010. In Romania, Cetelem este 
prezent in peste 4000 de puncte de vanzare, in retele nationale si regionale sau 



                  parteneri locali independenti. Alaturi de creditul de consum in magazine, Cetelem IFN 
ofera clientilor sai carduri de credit sub sigla MasterCard, credite auto si credite de 
nevoi personale cu acordare prin telefon sau Internet. 

 
 
 
DesprePCfun.ro 
 
PCfun.ro, este un magazin online pentru produse IT, electronice şi telefoane mobile, 
operat de FiT Distribution, lansat la mijlocul anului 2006.   
PCfun.ro, acoperă în prezent produse din domeniul tehnologiei informaţiei şi 
electronice, având parteneri cu tradiţie în aceste industrii. Produsele comercializate în 
mod curent sunt de la cele comune la cele foarte specializate, de menţionat fiind 
următoarele branduri: Acer, Asrock, Asus, A-Data, Biostar, Canon, Compro, Dell, 
Fujitsu-Siemens, HP, JVC, Lenovo, LG, JVC, Mediatech, Microsoft, Nec, NOKIA, 
Olympus, Panasonic, Samsung, Sapphire, Sony, Sony Ericsson, Toshiba etc.  
 

 

 


