
De peste 150 de ani susținem 

valorile românești
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Misiunea CEC Bank

CEC Bank este o bancă comercială universală, competitivă, care oferă clienților
produse și servicii diverse și de calitate, urmărind cu precădere finanțarea IMM-urilor,
agriculturii, administratiilor publice locale, precum și a acelor proiecte bancabile care, prin
natura lor, contribuie la dezvoltarea economică, crearea și menținerea locurilor de muncă.
Banca va fi un element activ în sprijinirea clienților pentru accesarea Fondurilor Europene
și se va implica în susținerea Programelor Guvernamentale. O atenție deosebită va fi
acordată în continuarea relației cu populația României.

Verdele CEC Bank

Avem verde pentru energie, prospețime și speranță.

Avem frunza de stejar pentru că suntem români. Pentru că frunza de stejar înseamnă
onestitate, perenitate și stabilitate. Pentru că arhitectura Palatului CEC abundă în acest
simbol. Frunza de stejar, pentru România.

Avem scut pentru siguranță.

CEC Bank oferă protecție sporită clienților săi, respectând întru totul modelul de
comportament și standardul modern al practicilor bancare.
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Produsele CEC Bank dedicate 
companiilor

Produse de creditare

Conturi curente si servicii atasate

Produse de economisire

Card-uri Business

Soluții de Cash Management

Oferte salariați
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Creditul de investiții standard

Durata de creditare

Valoarea creditului

Garantii

Minim 6 luni – maxim 180 luni, cu o perioada de gratie de pana la 12
luni

Maxim 85% din valoarea totala a investitiei

Se admite in garantie orice mix de garantii acceptate de catre Banca
(ipoteci imobiliare, ipoteci mobiliare, scrisori de garantie, depozite
colaterale, garantii emise de catre Fondurile de Garantare, etc)

Destinatie
Finantarea cheltuielilor cuprinse in proiectele de investitie, inclusiv
refinantarea unor credite de investitii contractate deja.

Contributie proprie Minim 15% din valoarea totala a investitiei
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Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Durata de creditare

Valoarea creditului

Garantii

Maxim 180 luni, cu o perioada de gratie de pana la 24 luni

Maxim 85% din valoarea totala a investitiei; suma finantata va fi
max.12mil.euro/proiect

Se admite in garantie orice mix de garantii acceptate de catre Banca
(ipoteci imobiliare, ipoteci mobiliare, scrisori de garantie, depozite
colaterale, etc)

Destinatie

Efectuarea de investitii imobiliare pentru achizitionarea de constructii
(inclusiv terenul pe care se afla acestea), terenul pe care urmeaza sa
se ridice acestea, construirea (finantarea viitoarei constructii),
reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor, refinantarea
unor credite ipotecare contractate la alte societati de finantare

Contributie proprie

➢ Minim 15% din valoarea totala a investitiei – pentru entitati care au
mai mult de 12 luni de activitate si au implementat min.1 proiect imobiliar
(in caz contrar, contributie proprie minim 30%)

➢ Minim 20% din valoarea totala a investitiei – pentru entitati care au
mai putin de 12 luni de activitate si care realizeaza venituri

➢ Minim 30% din valoarea totala a investitiei – pentru entitati care au
mai putin de 12 luni de activitate – dezvoltatori care nu realizeaza venituri
din alte activitati
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Credit de investiții/Linia de credit pentru accesarea de fonduri europene

Destinatie

Durata de creditare

Perioada de grație

➢ Pre-finanțarea parțiala sau integrala a grantului aferent proiectelor de
investiții;

➢ Co-finanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investiții;
➢ Finanțarea parțiala a cheltuielilor neeligibile.
Nota: Linia de credit pentru investiții funcționează revolving pe perioada
de implementare a proiectului, urmând ca la finalul perioadei soldul rămas
sa se ramburseze in baza unui grafic stabilit de comun acord cu clientul.

Maxim 15 ani

➢ Maxim 3 luni pentru creditele pe termen scurt
➢ Maxim 6 luni pentru creditele pe termen mediu
➢ Maxim 12 luni pentru creditele pe termen lung

Contribuția proprie
➢ Minim 15% din valoarea totala a proiectului minus grant
➢ Intre 1% - 5% din valoarea totala a proiectului minus grant pentru

achiziții simple de bunuri, echipamente, etc.

Garanții
Se admite in garanție orice mix de garanții acceptate de către Banca
(ipoteci imobiliare, ipoteci mobiliare, scrisori de garanție, depozite
colaterale, garanții emise de către Fondurile de Garantare, etc.)
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Linia de credit standard

Durata de creditare

Valoarea liniei

Garantii

Maxim 24 luni

Se va stabili in urma unei analize complete efectuate de catre Banca si
se determina in functie de cifra de afaceri pe ultimele 12 luni
analizate si de expunerea clientului fata de alte Banci, respectiv daca
mai are sau nu alte linii de credit in derulare, contractate la alte banci

Se admite in garantie orice mix de garantii acceptate de catre Banca
(ipoteci imobiliare, ipoteci mobiliare, scrisori de garantie, depozite
colaterale, garantii emise de catre Fondurile de Garantare, etc)

Destinatie
Satisfacerea nevoilor curente de capital de lucru, inclusiv pentru
refinantarea unor linii de credit
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Credit special pentru finanțarea activității curente 
Non-revolving

Destinatie

Durata de creditare

Perioada de gratie

Finanțarea cheltuielilor curente aferente activității societatii precum
si refinanțarea unor credite pentru activitatea curenta contractate la
alte Bănci.

Maxim 36 luni

Maxim 12 luni

Valoarea

Garanții
Se admite in garanție orice mix de garanții acceptate de către banca
(ipoteci imobiliare, ipoteci mobiliare, scrisori de garanție, depozite
colaterale, garanții emise de către Fondurile de Garantare, etc.)

Se va stabili in urma unei analize complete efectuate de către CEC
Bank si se determina in funcție de cifra de afaceri pe ultimele 12 luni
analizate si de expunerea clientului fata de alte Bănci, respectiv daca
mai are sau nu alte linii de credit in derulare, contractate la alte bănci.
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Destinatie

Durata de creditare

Perioada de gratie

Finanțarea cheltuielilor de constituire a stocurilor temporare sau
sezoniere

Maxim 36 luni

Maxim 12 luni

Valoarea
Se stabilește pornind de la nivelul valoric al stocurilor de aprovizionat
corelat cu capacitatea de vânzări si de rambursare

Garanții

Credit pentru finanțarea stocurilor

Se admite in garanție orice mix de garanții acceptate de către banca
(ipoteci imobiliare, ipoteci mobiliare, scrisori de garanție, depozite
colaterale, garanții emise de către Fondurile de Garantare, etc.)
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Descoperit de cont pe card Business 

Destinatie

Durata de creditare

Limite credit

Nevoi curente temporare

24 luni cu posibilitate de prelungire

Limita minima credit: 5.000 RON (Banca nu va aproba dosarele a caror
limita calculata este sub acest plafon).

a) Maxim 80.000 RON pentru clientii noi fara expunere la Banca;

b) Maxim 200.000 RON pentru clientii care inregistreaza deja
expunere la Banca mai mica sau egala cu 1 mil LEI la data
depunerii cererii;

c) Maxim 350.000 RON pentru clientii care inregistreaza deja
expunere la Banca mai mare de 1 mil LEI la data depunerii cererii;

dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri anuala (conform ultimului
bilant anual depus si inregistrat).

Clienti eligibili
Persoanele juridice care indeplinesc conditiile generale de creditare
ale Bancii si inregistreaza o cifra de afaceri minima de 250.000 LEI
conform ultimilor situatii financiare anuale incheiate si depuse
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Descoperit de cont pe card Business 

Dobanzi si comisioane

1) ROBOR 3M + 8,15 p.p., clasa de performanta A
2) ROBOR 3M + 9,15 p.p., clasa de performanta B
3) ROBOR 3M + 10,15 p.p., clasa de performanta C

In primele 12 luni de la lansare nu se percep comisioane specifice
creditarii

Utilizarea limitei de credit
Prin intermediul cardurilor Business atasate contului de card precum
si prin Internet Banking si la ghiseul Bancii prin ordin de plata

Garantii Nu este cazul.
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Credite de investitii pentru IMM-uri acordate in
cadrul Programului Romano-Elvetian

Destinatie

Clienti eligibili

Durata de creditare

Valoare credit

Realizarea de investitii in vederea dezvoltarii afacerilor – efectuarea
cheltuielilor in conformitate cu planul de investitii, respectiv achizitionarea de
active fixe corporale si necorporale in conditiile Programului.

IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, care sunt autorizate sa
desfasoare cel putin una din activitatile eligibile in cadrul Programului
(productie – cod CAEN Cat. C, cu exceptia codurilor 11,12,19,24/servicii
medicale/turism/comercializarea sistemelor si echipamentelor specifice
economisirii de energie si a celor care utilizeaza resurse de energie
regenerabile/informatii si comunciatii(IT)/transporturi)

Maxim 5 ani, cu posibilitatea de a opta pentru o perioada de gratie de maxim
1 an

Maxim 85% din valoarea totala a proiectului, astfel:
1. pana la maxim 549.240 LEI pentru creditele acordate in baza plafonului

initial;
2. Pana la maxim 639.840 LEI pentru creditele acordate in cadrul plafonului

suplimentar.
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Credite de investitii pentru IMM-uri acordate in
cadrul Programului romano-elvetian

Garantii

Dobanda

Comisioane

Garantie emisa de FNGCIMM pentru maxim 80% din valoarea
creditului, bunuri ce urmeaza a fi achizitionate in cadrul Programului
si/sau orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de
Banca

ROBOR 6M + 1,00 p.p. Plata dobanzii se va face lunar.

 comision de administrare credit: 0,5% perceput din valoarea creditului,
retinut la tragerea acestuia (utilizare)

 comision analiza: 0%

 comision de acordare: 0%

 comision rambursare anticipata: 0%

Contributie proprie Minim 15% din valoarea totala a proiectului
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Credite acordate in baza acordului semnat cu Banca Europeana
de Investitii (BEI)

Credite de investitii pentru
IMM-uri si intreprinderi cu
capitalizare de piata medie

Linia de credit pentru
IMM-uri si intreprinderi cu

capitalizare de piata medie

Destinatie

Finantarea proiectelor de investitii conform
codurilor CAEN eligibile - se pot finanta din
surse BEI si credite pentru proiecte de accesare
Fonduri Europene

Finantarea capitalului de lucru

Clienti eligibili

- IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004

- Intreprinderi cu capitalizare de piata medie,
cu un numar de salariati cuprins intre 250 si
3.000 salariati, la nivel consolidat

- IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004

- Intreprinderi cu capitalizare de piata medie,
cu un numar de salariati cuprins intre 250 si
3.000 salariati, la nivel consolidat
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Credite acordate in baza acordului semnat cu Banca Europeana
de Investitii (BEI)

Credite de investitii pentru
IMM-uri si intreprinderi cu
capitalizare de piata medie

Linia de credit pentru 
IMM-uri si intreprinderi cu
capitalizare de piata medie

Durata de creditare

Minim 2 ani – maxim 12 ani, fara depasirea duratei de
viata economica si tehnica a proiectului

24 luni, cu posibilitate de prelungire pe noi perioade de
12 luni

Valoarea creditului

Costul eligibil al proiectului, dar fara a depasi suma
de 12,5 mil. euro.

Stabilita in functie de ciclul normal de activitate si nu
va depasi suma de 12,5 mil. euro
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Credite de investitii BEI pentru IMM si intreprinderi cu 
capitalizare de piata medie

Destinatie

Clienti eligibili

Durata de creditare

Valoare credit

-Finantarea proiectelor de investitii conform codurilor CAEN eligibile;

-Se pot finanta din surse BEI si credite pentru proiecte de accesare
Fonduri Europene.

IMM-uri autonome definite conform Legii nr. 346/2004, care sunt
autorizate sa desfasoare cel putin una din activitatile eligibile conform
BEI (vor fi excluse de la finantare anumite sectoare neeligibile, in
principal: armament, tutun, jocuri de noroc, activitati imobiliare,
tranzactionarea cu instrumente financiare).

Minim 2 ani - Maxim 12 ani, termenul de creditare nu va putea depasi
durata de viata economica si tehnica proiectului.

Maxim 100% din costul eligibil al proiectului de investitii (costul total
al proiectului nu va depasi echivalentul a 25 mil EUR).
Valoarea creditului nu va depasi suma de 12,5 mil EURO.

Perioada de gratie
Va fi corelata cu perioada de implementare a proiectului si perioada
de creditare, dar nu poate depasi 4 ani.
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Credite de investitii BEI pentru IMM si intreprinderi cu 
capitalizare de piata medie

Garantii

Dobanda

Comisioane

Orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca.

LEI:
ROBOR 6M + 1,74 p.p., clasa de performanta A;
ROBOR 6M + 2,74p.p., clasa de performanta B;
ROBOR 6M + 3,25 p.p., clasa de performanta C.

EURO:
EURIBOR 6M + 3,25 p.p., clasa de performanta A;
EURIBOR 6M + 3,75p.p., clasa de performanta B;
EURIBOR 6M + 4,25 p.p., clasa de performanta C.

Dobanda pentru componenta cu personal tanar este cu cel putin 0,1pp sub
nivelul dobanzilor mai sus mentionate

comision analiza: 0%, incepand cu data de 01.03.2017

Restul comisioanelor sunt standard, conform politicii de preturi in
vigoare aferenta facilitatilor de credit pentru persoane juridice.

Contributie proprie Minim 15% din valoarea totala a proiectului de investitie.
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Credit pentru achiziție teren agricol

Destinatie

Clienti eligibili

Durata de creditare

achiziția de teren pentru producția agricola si reabilitarea acestuia in
vederea exploatării

➢ Persoane fizice autorizate;
➢ Asociații agricole familiale, asociații de producători agricoli,

grupuri de producători, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale;

➢ Societăți agricole private, respectiv asociații agricole cu
personalitate juridica;

➢ Societăți comerciale si cooperative agricole;
care isi desfășoară activitatea in domeniul agricol de cel puțin 2 ani,
fără întrerupere a activității si îndeplinesc condițiile generale de
creditare si criteriile de eligibilitate ale Băncii.

➢ maxim 240 luni;

➢ maxim 120 luni in cazul produselor garantate cu scrisori de
garantie emise de fonduri de garantare
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Credit pentru achiziție teren agricol

Garantii Orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca

Valoare credit
maxim 85% din valoarea totala a investiției (valoarea totala a
investiției se considera valoarea care conține TVA)

Avantaje

➢ Produsul functioneaza ca un plafon de creditare, cu utilizari
multiple in functie de identificarea terenului;

➢ Durata de creditare poate ajunge pana la 20 ani;

➢ Modalitati de rambursare flexivbile, in fucntie de fluxul incasarilor
curente si prognozate de catre client.

Perioada de gratie maxim 12 luni
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CARDURI AFERENTE PERSOANELOR JURIDICE

Card-uri de debit in lei cu utilizare nationala si internationala, destinate intreprinderilor mici si mijlocii,
respectiv utilizatorilor autorizati (persoane fizice imputernicite de persoana juridica sa acceseze contul
de card deschis pe numele companiei) care efectueaza deplasari si plati in interesul firmei, atat in tara
cat si in strainatate.

Avantaje:

 Contul de card deschis pe numele persoanei juridice permite atasarea unui numar mare de
carduri, precum si parametrizarea accesului la fonduri pentru fiecare card in parte (firma poate
decide daca un card are acces total sau limitat la fondurile din contul societatii).

 CEC Bank pune la dispozitia persoanelor juridice extrase lunare de cont precum si rapoarte
detaliate privind tranzactiile derulate de fiecare card in parte, in tara si strainatate, permitand un
control eficient al cheltuielilor fiecarui utilizator autorizat de card.



21

CONT CURENT SI SERVICII ATASATE

Avantaje

Servicii atasate

• Banii sunt in siguranta dar disponibili oricand si la oricare unitate;

• Extrasele de cont sunt disponibile lunar sau oricand la cerere la ghiseele Bancii

• Banii sunt garantati de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar

Direct Debit – serviciul oferit de Banca in vederea efectuarii de plati din contul
curent al platitorului catre furnizorii de servicii/utilitati

Internet Banking – se pot efectua operatiuni de plati interne/externe, intra si
interbancare, consituire/lichidare depozite, schimburi valutare.

Caracteristici

Disponibil in lei sau valuta, contul curent este un instrument esential prin care se
pot realiza tranzactii multiple: depuneri si retrageri in numerar, transferuri catre
conturi deschise la CEC BANK, constituire si lichidare depozite, operatiuni de
schimb valutar, transferuri catre conturi deschise la alte banci din
Romania/strainatate.

Plati programate – la solicitarea clientului se pot efectua automat transferuri ,
conform contractului incheiat cu acesta
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Depozitul la termen cu rata fixa a dobanzii

Produs de economisire prin care clientii persoane juridice constituie depozite in
lei sau valuta pe termene stabilite de Banca si care au rata fixa a dobanzii pe
toata perioada de constituire.

Valoarea depozitului la constituire este de minim 5.000 LEI, 3.000 USD/EUR.

Perioada de constituire a depozitului: 7 zile, 1 luna, 3 luni, 6 luni, 9 luni si 12
luni.

La scadenta, depozitul se poate prelungi automat pe o perioada egala cu cea
prevazuta in contract pana la lichidarea acestuia, in conditiile de dobanda din
ziua prelungirii.

SOLUTII DE ECONOMISIRE
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Cont colector

Produs destinat firmelor,
companiilor, bancilor care au incasari
pe intreg teritoriul tarii si doresc sa
administreze aceste disponibilitati
simplu si eficient.

Se pot incasa sume in lei sau in
valuta, in numerar si prin virament
(incasari de ordine de plata, cecuri
barate si bilete la ordin) prin intreaga
retea de unitati CEC Bank.

Cont de distibutie 

Se adreseaza firmelor care au
de executat plati catre un
numar mare de beneficiari,
distribuirea sumelor catre
beneficiari putandu-se realiza
atat in numerar cat si prin
virament in conturi curente
deschise la CEC Bank.

Cont escrow 

Destinat persoanelor juridice angajate
in conventii civile, contracte de
donatie sau sub termen, contracte de
mandate, inchirieri, schimb de
proprietati, cumparari de bunuri,
marfuri, tranzactii imobiliare, etc.

Permite depunerea unor sume de bani
in favoarea unui beneficiar, iar
ridicarea sumelor este conditionata de
respectarea angajamentelor convenite
intre parti.

CASH MANAGEMENT
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CARDURI PENTRU SALARIATII COMPANIEI

CEC Bank ofera posibilitatea platii salariilor angajatilor persoanelor juridice in conturi personale cu
acces prin card Visa Electron debit si/sau MasterCard debit CEC Bank. Cardurile sunt utilizabile atat
pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate pentru plati directe la comercianti sau retrageri de
numerar.

Apelând la aceasta metoda moderna, angajatorul beneficiaza de:

 Eliminarea cheltuielilor, riscurilor si timpului consumat cu manipularea numerarului in
zilele de plata a salariilor.

 Diminuarea cheltuielilor cu personalul care administreaza numerar la sediul societatii.

 Actualmente CEC Bank efectueaza GRATUIT serviciul de alimentare conturi individuale de
card cu drepturi salariale transferate de angajator din conturi deschise in reteaua CEC
Bank.

 In plus, salariatii institutiilor pot beneficia de facilitatea de descoperit de cont, in conditii
extrem de avantajoase.



Va mulțumim!

www.cec.ro


