Comunicat de presă
Cetelem lansează serviciul CASH la ordin!
Bucureşti. 22 mai, 2008. Cetelem IFN, lider pe piaţa creditelor de consum din România,
lansează serviciul cash la ordin, serviciu ce permite clientilor sai posesori de carduri de credit sa
transfere bani de pe cardul de credit intr-un alt cont personal. CASH la ordin reprezinta o
facilitate suplimentara celor oferite de cardul de credit Cetelem Mastercard Aura: pana la 60 de
zile perioada de gratie, 0% comision la cumparaturi, emitere si activare gratuite, restituire
flexibila.
Noul serviciu va fi activat automat tuturor deţinătorilor de carduri MasterCard Cetelem, fără ca
această activare să presupună costuri suplimentare pentru utilizatori. Promotional, transferurile
de sume către alte conturi se vor efectua gratuit, fără comision.
Prin acest serviciu, Cetelem IFN oferă posesorilor de carduri posibilitatea de a transfera rapid
bani dintr-un cont în altul, fără dezavantejele generate de retragerile clasice de la ATM:
comisionul de retragere sau limitările de sume.
Cetelem a lansat cardurile de credit sub sigla MasterCard in august 2006, ajungand azi la un
portofoliu de peste 315 500 unitati. Parteneriatele cu retele de magazine au prilejuit lansarea de
carduri co-branded, ce ofera clientilor pe langa un credit permanent, cu restituire flexibila,
numeroase avantaje in magazine. Pana in prezent au fost lansate 8 astfel de programe cobranded.
„Cetelem este o instituţie cu o abordare proactivă şi îşi propune să ofere servicii cât mai
complexe si flexibile clienţilor săi. Suntem conştienţi de dinamismul pieţei creditelor, de faptul că
nevoile clienţilor noştri se diversifică, iar serviciul „CASH la ordin” vine în întâmpinarea nevoii de
flexibilitate financiara a consumatorilor” a declarat Daniel Boaje, Director General Adjunct al
Cetelem IFN.
Pentru a utiliza serviciul „CASH la ordin”, posesorii de carduri Cetelem trebuie să completeze un
formular ce poate fi descărcat de pe site-ul www.cetelem.ro şi care va fi transmis apoi la sediul
Cetelem, împreună cu o copie BI/CI şi un document ce atestă apartenenţa contului in care se
doreste transferul de bani. Pentru transferurile ulterioare către acelaşi IBAN, operaţiunile se vor
ordona telefonic.
Cetelem IFN Cetelem IFN S.A. este lider pe piaţa creditelor de consum din România.
Societatea a luat naştere în mai 2005 prin preluarea Credissson International de către Cetelem,
filiala furnizoare de credite de consum a grupului financiar francez BNP Paribas şi numărul 1 pe
piaţa creditului de consum în Europa Continentală. În 2007 Cetelem a depăşit pragul de 500 de
milioane de euro credite acordate în cei 4 ani de activitate. Societatea este activă printr-o reţea

de peste 1800 puncte de vânzare, în reţele naţionale şi regionale sau parteneri locali
independenţi, iar numărul angajaţilor depăşeşte 850. Bazându-se pe experienţa de peste 50 de
ani a grupului Cetelem şi pe o excelentă cunoaştere a pieţei locale, Cetelem IFN S.A îşi va
extinde în următorii ani portofoliul de clienţi şi de produse financiare.

