Credisson răsplăteşte fidelitatea clienţilor săi prin credite de
nevoi personale
Credisson, lider pe piaţa creditelor de consum din România, oferă pentru clienţii
fideli
posibilitatea de a beneficia de credite pentru nevoi personale.

Cu o valoare ce poate atinge 3.000 RON şi cu o perioada de creditare de până la 3
ani, acest produs vine ca o confirmare a eforturilor permanente Credisson de a
asigura clienţilor flexibilitate şi o mare libertate a alegerii.

Noul produs de creditare prezintă o serie de particularităţi, menite să simplifice
accesul clienţilor fideli la finanţarea nevoilor personale. Aceştia sunt selecţionaţi pe
criterii de bonitate şi fidelitate şi sunt anunţaţi printr-o scrisoare că pot beneficia de
un credit de nevoi personale în valoare preaprobată de 2.000 RON. Tot ce au de
facut este să dea un telefon de confirmare, să completeze declaraţia ataşată scrisorii
şi să meargă să ridice banii, dintr-unul din magazinele indicate în scrisoare.
Împrumutul poate fi folosit pentru satisfacerea oricaror nevoi financiare fără nici un
fel de limitare din partea Credisson.
Durata minimă de creditare este de 6 luni, putând fi extinsă până la 3 ani, iar suma
împrumutată variază între 1.000 şi 3.000 RON.

"Vrem să răsplătim fidelitatea clienţilor printr-un produs avantajos şi flexibil, care
se înscrie în seria ofertelor inovative pe care Credisson le-a lansat deja sau
intenţionează să le scoată pe piaţă în acest an. Ne bazăm, în acest sens, pe expertiza
financiară şi inovaţională a grupului Cetelem, anul 2006 însemnând pentru
Credisson continuarea strategiei de dezvoltare prin extinderea reţelei naţionale, a
portofoliul de parteneri şi a ofertei de servicii financiare, care să raspundă cât mai
bine cerinţelor pieţei", a precizat Daniel Boaje, Vicepreşedintele şi Directorul de
Operaţiuni al societăţii Credisson.
Informaţii despre Credisson
Credisson este lider pe piaţa creditelor de consum din România, cu o cotă de piaţa de
aproximativ 20%. Societatea a fost preluată în mai 2005 de către grupul Cetelem, divizia
furnizoare de credite de consum a grupului financiar francez BNP Paribas şi numărul 1 în
furnizarea de credite de consum din Europa Continentală. Pe parcursul celor 3 ani de
activitate, Credisson a oferit finanţare unui număr de 750.000 de persoane, în valoare de
peste 300 de milioane de euro. Societatea deţine o reţea de 460 de puncte de vânzare şi are
peste 800 de angajaţi. Bazându-se pe experienţa de peste 50 de ani a grupului Cetelem,
Credisson îşi va extinde în următorii ani portofoliul de parteneri şi de servicii financiare,
folosind expertiza operaţională, tehnologică şi financiară a acestuia.
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