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Prima de stat oferită clienţilor băncilor pentru locuinţe a crescut la
25%, de la 15% cât a fost până în anul 2008.

Ploiesti, 12 martie 2009 – Clienţii Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) beneficiază
începând cu acest an de o primă de la stat de 25% din cuantumul economiilor din anul
precedent, dar nu mai mult de 250 de Euro.
O altă noutate ar fi că au fost eliminate reglementările prin care prima de stat se oferea
direct proporţional cu numărul de copii aflaţi în întreţinere.
Potrivit cadrului legal de funcţionare al băncii, în fiecare an, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei virează în conturile băncii (care solicită în numele clienţilor săi
prima de stat) cuantumul total al subvenţiilor acordate de statul român persoanelor
fizice care au încheiat contracte de economisire-creditare cu RBL în anul precedent.
În primii patru ani de funcţionare ai RBL, statul a oferit celor care au încheiat contracte
de economisire-creditare peste 13 milioane de Euro, echivalentul în Lei, sub forma
primei de stat.
„Ne aşteptăm ca efectele majorării primei de stat să fie mai vizibile în primul semestru
al acestui an şi asta pentru că efortul de promovare şi comunicare este destul de
mare.”, a comentat Alexandru Ciobanu, preşedintele Raiffeisen Banca pentru Locuinţe.
Sistemul de economisire-creditare pentru domeniul locativ a fost lansat în România în
2004, în prezent existând trei jucători pe această nişă de piaţă.
Filosofia după care funcţionează sistemul de economisire-creditare este bazată pe
combinarea unei etape de economisire cu una de creditare.
Oferta Raiffeisen Banca pentru Locuinţe presupune ca pe lângă prima de stat clientul
să primească şi o dobândă de 3% pe an pentru economiile sale.
La finalul perioadei de economisire clienţii beneficiază de finanţări cu dobândă fixă, de
6% pe an.
Împrumuturile pot fi folosite doar pentru îmbunătăţirea domeniului locativ: renovare,
modernizare, extindere, construcţie sau cumpărare de locuinţe.

Preşedintele Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, Alexandru Ciobanu, estimează că anul
2009 va fi primul an cu profit pentru RBL, în condiţiile în care banca a demarat un
proces de reorganizare şi reaşezare a principalelor sale activităţi.
Informaţii despre produsele oferite de Raiffeisen Banca pentru Locuinţe se pot obţine
la numărul de telefon +04 21 233 30 00 de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00, la
adresa de mail info@railoc.ro sau la adresele de web www.railoc.ro sau www.rbl.ro.
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