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Cetelem lansează EchilibRATE, posibilitatea de a reduce rata cu până la 25% 

 
 
Bucureşti, 14 iulie 2010 – Cetelem, cel mai important jucător de pe piaţa creditului de consum 
din România demonstrează încă o dată că spijinul acordat clienţilor săi, atenţia faţă de confortul 
lor financiar, reprezintă axa esenţială a strategiei de dezvoltare. Oferta specială de creditare din 
această vară, lansată sub numele “EchilibRATE”, este legată direct de recentele măsuri de 
austeriatate anunţate, rata lunară aferentă unui credit de consum putând fi redusă cu până la 
25% în cazul diminunării venitului beneficiarului. Oferta este valabilă până la 31 august 2010 şi 
se adresează solicitanţilor de credit care fac dovada diminuării salariului ulterior obţinerii 
acestuia.  
 
“Echipa Cetelem caută permanent soluţii prin care să ofere sprijinul său clienţilor. Suntem 
parteneri de cursă lungă cu clienţii noştri, şi ne dorim să le oferim o soluţie de creditare 
responsabilă, care să le asigure confortul, echilibrul bugetelor personale în orice situaţie. Vom 
incerca să venim permanent cu oferte personalizate, adaptate realităţilor actuale şi nevoilor 
fiecărui client”, a declarat Gilles Zeitoun, Director General al Cetelem IFN.  
 
Pentru a beneficia de această ofertă, clientul trebuie să nu înregistreze restanţe la alte credite 
în momentul solicitării produsului EchilibRATE. Perioada în care se poate solicita reducerea ratei 
este de maximum 6 luni de la finanţarea creditului contractat în perioada promoţională, iar 
dovada diminuării  venitului beneficiarului se face prin prezentarea unei noi adeverinţe de 
venit.  
 
Cetelem continuă astfel promovarea şi aplicarea principiului de creditare responsabilă, principiu 
fundamental al strategiei grupului internaţional din care face parte, BNP Paribas Personal 
Finance.  
 
 
 
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 27 000 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 în principal sub marca Cetelem. Produsele de creditare pot fi accesate fie în spaţiile de 
vânzare – magazine, showroom-uri 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®  
 
 
Persoană de contact:  
Simona Tărtăcuţă, Marketing Manager Cetelem IFN, simona.tartacuta@cetelem.ro,  
Tel. 021/ 3120220 (interior 409)  
 


