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good.bee Credit: Primul IFN care acorda credite fermierilor eligibili pentru subventia APIA

good.bee Credit IFN S.A., cea mai mare instituție financiara nebancara de microfinanțare din Romania,
parte a grupului Erste, anunta semnarea conventiei specifice in vederea acordarii de credite
fermierilor eligibili pentru schemele de sprijin implementate de Agentia de Plati si Interventie
pentru Agricultura (APIA) – Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) si Masuri aferente
Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).
Astfel, good.bee Credit IFN devine singura institutie financiara nebancara care poate oferi un astfel
de produs de creditare alaturi de celelalte institutii din sistemul bancar.
“Dintotdeauna ne-am dorit sa oferim flexibilitate si servicii complete clientilor nostri, sa le putem fi alaturi
in fiecare etapa a dezvoltarii afacerii prin produse special destinate fiecarei activitati desfasurate.
Parteneriatul cu APIA ne ajuta sa fim mai aproape de fermieri prin finantarea capitalului de lucru necesar
desfasurarii activitatilor curente pana la incasarea subventiilor specifice” a declarat Oleg Moraru,
Director Executiv good.bee Credit IFN.
Conform conventiilor incheiate de institutiile financiare bancare si nebancare cu APIA, fermierii pot
obtine un imprumut de pana la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverintei eliberate de APIA.
De asemenea, costurile creditului sunt clar stabilite in conventie, rata de dobanda nu poate depasi
ROBOR 6 luni + 2.5% iar comisioanele aferente creditului trebuie sa fie maxim 1%.
Pentru mai multe informatii, cei interesati pot intra in legatura cu reprezentantii good.bee Credit IFN SA
la numarul de telefon 021.212.07.30 sau pot consulta pagina de website www.goodbeecredit.ro

good.bee Credit IFN SA este o Institutie Financiara Nebancara inscrisa in Registrul Special al BNR, parte a
grupului Erste, infiintata in 2009 avand ca obiectiv fundamental asigurarea unor servicii financiare de buna calitate,
punand la dispozitie celor care au afaceri in derulare, dar care isi doresc sa le dezvolte, resursele financiare care le
sunt necesare pentru sporirea sanselor de reusita.
Ca linie generala de abordare, good.bee Credit IFN SA tinteste cu precadere clientii care se incadreaza in profilul
micului producator din zona rurala (Producator Agricol, Intreprindere Individuala, Intreprindere Familiala, PFA, SRL,
etc) dornici sa isi dezvolte in mod continuu activitatea pe care o desfasoara.
good.bee Credit IFN SA a construit o rețea puternică la nivel național formata din 20 centre regionale + sediul
central, acoperind 40 de județe, având consultanti specializati dedicați să servească micii antreprenori. Rețeaua
noastră este în dezvoltare și căutăm în mod constant cele mai bune resurse umane disponibile care sa inteleaga si
sa sustina clientul in fiecare etapa de dezvoltare a acestuia.

