
<b>Bancile va platesc vacanta</b>
 Bancile ofera imprumuturi de pana la 5.000 de euro pentru vacante 
  
  Sibienii pot apela la serviciile unei banci pentru a petrece o vacanta de vis. Majoritatea bancilor au
incluse, in pachetul de servicii creditele pentru vacanta. Obtinerea unui astfel de credit este destul de
usoara, iar conditiile de acordare sunt diverse. Clientii pot obtine credite in lei sau in valuta, cu o valoare
de pana la 5.000 de euro (echivalentul in lei), cu o perioada de rambursare intre 2 si 5 ani. Dobanda, fixa
sau fluctuanta, variaza in jurul procentului de 25 la suta pe an.
  
  Cereri putine pentru creditele de vacanta
  Fiecare banca incearca sa prezinte o oferta de credit cat mai atractiva. De exemplu, BCR crediteaza pana
la 5.000 de euro, Banca Carpatica are dobanda fixa de 26% pe an, BRD ofera gratuit un card de credit
pentru imprumuturile in valuta. Atunci cand clientul prezinta dosarul complet, cu toate documentele
cerute de banca, acesta poate primi creditul si in decurs de o zi, la unele banci.  Cu toate acestea, cererile
sunt putine.  "Atunci cand doresc sa plec in vacanta, imprumutul de la banca este ultima optiune. Incerc
sa ma limitez la cati bani am, eventual economisesc o anumita suma in fiecare luna, si plec anul viitor in
vacanta in strainatate, daca nu am bani acum. Nu agreez ideea unor rate la banca, oricat de avantajoasa ar
fi oferta. Daca as lua un credit, l-as folosi pentru ceva mult mai important decat o vacanta" , ne-a declarat
Alexandra Manole, economista.
  Reprezentantii bancilor sustin, insa, ca aceasta este perioada in care din ce in ce mai multi clienti
apeleaza la creditele pentru vacanta. Cei mai multi dintre acestia prefera sa cheltuiasca banii imprumutati
de la banci pentru destinatiile externe.  "Am avut clienti care au plecat in concedii prin intermediul
bancilor, iar acestia prefera concediile in strainatate. Noi punem la dispozitia clientilor nostri informatiile
de care au nevoie pentru obtinerea unui astfel de credit pentru vacante" , a spus Anca Şerban, directorul
agentiei de turism Eximtur Sibiu.
   
  Grecia, in topul preferintelor
  In acesta vara, pe primul loc in topul destinatiilor externe preferate de sibieni se afla Grecia, urmata de
Turcia, Tunisia, Croatia si Egipt.  "Ca destinatie externa este preferata Grecia, pentru care nici nu mai
avem locuri disponibile, datorita Jocurilor Olimpice. Se observa o crestere mare si pentru Tunisia si
Egipt" , a declarat Virgil Nicula, manager Prima Ardeleana. 
  Preturile pentru concediile in strainatate sunt aproximativ la fel ca anul trecut, pentru unele destinatii
chiar mai mici. Singura destinatie care are preturi foarte mari in perioada Jocurilor Olimpice este Atena. 
"Pe perioada olimpiadei, in Atena preturile cresc cu peste 200 la suta. Costul unei nopti de cazare la un
hotel de doua stele porneste in aceasta perioada de la 80 de euro. Acest lucru se intampla numai in
capitala Greciei si doar pe perioada Jocurilor Olimpice. Celelalte destinatii au aproximativ aceleasi
preturi ca si anul trecut, iar unele sunt chiar mai avantajoase" , a declarat Anca Şerban, directorul Eximtur
Sibiu.
  Un posibil motiv pentru mentinerea preturilor la acelasi nivel cu anul trecut este numarul foarte mare de
oferte, ceea ce duce la aparitia ofertelor speciale si a reducerilor de pret. 
  In tara, destinatia preferata este litoralul, in general statiunea Mamaia, unde preturile sunt cu 10 la suta
mai mari decat in aceeasi perioada a anului trecut. Mamaia este urmata indeaproape de Saturn. Pretul
cazarii la un hotel de 3 stele in aceasta statiune este aproape egal cu cel al unui hotel de 2 stele din
Mamaia.
  
  BCR
  Acorda creditul de vacanta pe o perioada de pana la 5 ani, in limita de maxim 5.000 de euro (echivalent
in lei). Dobanda variabila: 26,9% pe an, pe termen scurt, 27,9% pe an pe termen mediu; dobanda fixa:
24,9% pe an. Pentru varianta de credite cu dobanda fixa, rambursarea anticipata se comisioneaza. Rata
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lunara totala (credit + dobanda) nu poate fi mai mare de 30% din veniturile nete lunare ale solicitantului
si familiei acestuia. Garantii: veniturile nete lunare realizate de solicitant si membrii familiei.
  
  BRD
  Se acorda pe o perioada de pana la 4 ani (creditul in lei) sau maxim un an (creditul in valuta).  Suma
maxima este de 2.000 de euro/dolari sau 200 de milioane de lei. Dobanda variabila: 9,5% pentru valuta si
26% pentru creditele in lei. Creditul se acorda pe baza unei fise scoring intocmita de catre banca, in
functie de veniturile solicitantului.
  
  BANCA CARPATICA
  Se acorda pe o perioada de pana la 2 ani. Dobanda: 26%, fixa pe intreaga perioada de creditare, avans 0.
Creditul se poate rambursa si inainte de scadenta, integral sau partial, fara a se percepe comisioane.
Garantii: Pentru creditele de pana la 20 de milioane de lei: veniturile nete realizate cumulat de
imprumutat si familia acestuia; veniturile nete realizate de catre un garant; polita de asigurare a riscului de
neplata incheiata intre beneficiarul creditului si o societate de asigurare agreata de banca sau ipoteca
asupra imobilului. Pentru creditele intre 20 si 50 de milioane de lei se solicita in plus veniturile nete
realizate de catre doi garanti.
   
  BANC POST
  Se acorda pe o perioada de pana la 2 ani, in limita de maxim 3.000 de dolari (echivalentul in lei sau
euro). Clientii trebuie sa prezinte documente de transport si/sau cazare sau factura reprezentand
contravaloarea serviciilor de turism. Garantii: asigurare pentru riscul de neplata; veniturile girantilor (1/3
din veniturile nete cumulate ale girantilor trebuie sa fie mai mare sau egala cu rata lunara de plata);
autoturisme (numai in completarea altor garantii); bunuri imobile; depozite in lei si valuta constituite la
Banc Post; alte garantii agreate de banca. Comisioanele bancare sunt diferentiate in functie de: moneda,
termen, natura garantiei. 
  
  CEC
  Creditul pentru nevoi personale se acorda pe o perioada de pana la 3 ani, in limita de maxim 1.000 de
euro sau echivalentul in lei. Dobanda: fluctuanta, 25% pe an. Garantii: un girant; venituri corespunzatoare
(o treime din venit trebiue sa fie mai mare sau agala cu rata lunara). Dupa ce clientul depune dosarul cu
documentatia necesara si este acceptata de catre banca, poate primi creditul in decurs de 24 de ore.
  
  BANCA TRANSILVANIA
  Creditul turistic este acordat persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani. Suma maxima acordata
este de 3.500 de euro (echivalentul in lei sau in dolari) cu dobanda fixa. Perioada de rambursare a
creditului este de 1 an. Garantii: un girant. 
  
  Acte necesare
  - cerere de credit; 
  - actele de identitate ale solicitantului, familiei acestuia, in original si copie; 
  - copie dupa cartea de munca a solicitantului, membrilor familiei; 
  - documente justificative privind veniturile realizate de solicitant si garanti (adeverinta de salariu,
declaratie de venit, etc);
  - declaratie pe propria raspundere privind valoarea angajamentelor de plata ale solicitantului si ale
familiei acestuia;
  - bugetul de venituri si cheltuieli al familiei;
  - factura proforma sau alt document care sa justifice contravaloarea serviciilor turistice sau declaratie pe
propria raspundere privind valoarea excursiei;
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  - alte documente solicitate de fiecare banca in parte.
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