Libra Internet Bank este partenerul
financiar al medicilor de peste 16 ani!

Linia de Credit
HIPOCRATE
Obtii pana la 200.000 lei direct la cabinet, fara hartii, fara drumuri la banca

Descriere produs
Linia de credit Hipocrate este o solutie de finantare simpla si rapida pentru cabinetele medicale si societatile de
profil, care poate fi folosita pentru cheltuielile generate de activitatea curenta, pentru cheltuieli neprevazute/datorii,
dar si pentru achizitionarea de materiale necesare bunei desfasurari a activitatii.

Avantajele tale
Care sunt beneficiile unei linii de credit Hipocrate:






Obtii pana la 200.000 lei fara garantii materiale;
Poti folosi creditul pentru orice nevoie a cabinetului tau, fara sa justifici utilizarea acestuia;
Iti poti stabili propriul plan de rambursare;
Luam in calcul incasarile tale, si nu profitul;
Nu este nevoie sa te deplasezi la banca, creditul ti se acorda direct la cabinet, in doar doua ore,
de catre echipa de specialisti a bancii;
 Ai posibilitatea de rambursare anticipata a creditului din surse proprii, fara costuri suplimentare;
 Ai acces la disponibilul din linie 24h/zi, prin intermediul cardului Libra Business Medical.

Caracteristicile produsului
 Beneficiari: cabinete cu profil medical (medici, tehnicieni medicali, veterinari);
 Tipul creditului: linie de credit cu obiect nedeterminat
 Valoarea creditului:
 Descoperit cont prin cardul Libra Business Medical: 60.000 lei pentru medici, tehnicieni medicali si
30.000 lei pentru veterinari
 Linie de credit Hipocrate: 200.000 lei pentru medici, tehnicieni medicali si 150.000 lei pentru
veterinari.
 Garantii:
 Contract de fideiusiune incheiat intre banca si toti titularii/asociatii cabinetului
 Ipoteca mobiliara pe conturile deschise la Libra Internet Bank
 Perioada maxima: 3 ani;
 Mod de rambursare: sistem revolving
 Moneda: LEI

Ce garantii poti sa aduci?
 Pentru sume de peste 200.000 lei poti garanta cu ipoteca imobiliara + contract de fideiusiune
incheiat intre banca si toti titularii/asociatii cabinetului si ipoteca mobiliara pe conturile deschise la
Libra Internet Bank

.
Esti interesat?
Suna-ne la TelVerde 08 008 55555 sau viziteaza-ne pe
www.librabank.ro

