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D E  B A N I !
D E  A  F A C E  R O S T



Cine suntem?

Suntem o societate de consultanţă 
financiară identificată vizual prin numele de 
Credit24h.ro.
Suntem o echipă de oameni profesioniști în 
domeniu cu experienţă de peste 15 ani a 
celor care astăzi fac parte din echipa 
Credit24h.ro
Credem în valori cum ar fi: etica 
profesională;  onestitate;  respectul reciproc 
și caracterul oamenilor, dar nu numai.
Creem valoare în mod constant și oferim 
clienţilor noștri sfaturi pe care le-am oferi și 
prietenilor sau cunoștinţelor noastre.... ... ...



Ce facem?

Pe baza informaţiilor oferite de către 
clienţi, identificăm cea mai bună ofertă 
de finanţare pentru ei.
Oferim răspuns pentru finanţare pe loc.
Clientul nostru benficiază de 
consultant personal dedicat.
Asistenţă financiară și juridică pe 
întregul parcurs al procesului de 
finanţare.
Diminuăm birocraţia procesului de 
creditare aproape de zero.
Facem lucrurile să pară ușoare și pe 
înţelesul clienţilor noștri.
Ajutăm la îndeplinirea dorinţelor 
clienţilor de a achiziţiona o proprietate.

... ... ...



Oricărei persoane fizice sau juridice cu 
cetăţenie sau rezidenţă în România.
Cetaţenilor români care realizează 
venituri în afara ţării.

Venit standard:  Salariu;  Venituri realizate 
în afara ţării;  Venituri din chirii;  Venituri din 
PFA;  Venituri din dividende;  Venituri din 
drepturi de autor;  Drepturi de autor; 
Venituri realizate in urma unor profesii 
liberale;  Indemnizaţie creștere copil;  
Contracte de mandate.

Cui ne
adresăm?

Ce tip de venituri
trebuie să ai ?

... ... ...



Ce ne
recomandă?

Calitatea serviciilor pe care le oferim.
Numărul mare de clienţi mulţumiţi.
Ambiţia de a finaliza cu succes fiecare 
proces de finanţare.
Experienţa în domeniu.
Dorinţa de a fi cei mai buni.

... ... ...



0731.111.600
0731.111.609

www.Credit24h.ro

office@sudbroker.ro
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