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AVBS Credit se numără printre primele companii de intermedieri credite bancare și non-

bancare înființate în România. 

 

În prezent, compania noastră, fondată în urmă cu 14 ani de Valentin Anghel, se află pe 

locul I ca cifră de afaceri în topul companiilor cu capital 100% românesc în domeniul 

brokerajului bancar. 

 

Ne putem mândri cu un portofoliu extins de clienți bancari și non-bancari, iar serviciile pe 

care le punem la dispoziția clienților noștri sunt personalizate și 100% gratuite. Compania 

noastră nu percepe niciun comision de la clienți, fiind comisionată de instituțiile bancare și 

non-bancare pe care le reprezintă. 

 

Misiunea noastră este de a identifica și intermedia obținerea celei mai potrivite soluții de 

finanțare pentru clienții noștri: credite ipotecare, credite Noua Casă, credite pentru 

construcții, credite de nevoi personale, toate tipurile de credite IMM, soluții de refinanțare, 

credite rapide, credite auto, produse financiare de tip leasing sau carduri de credit. 

 

Echipa noastră de specialiști AVBS Credit, formată din numeroși brokeri de credite în 

întreaga țară, se află la dispoziția clienților pentru a le oferi acestora cele mai avantajoase 

soluții de creditare. Astfel, atât persoanele fizice, cât și cele juridice, pot opta pentru orice tip 
de credit, cu sau fără avans, cu dobândă fixă sau variabilă. 
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Compania noastră, aflată în continuă expansiune, numără, în prezent, peste 40 de 

francize, în următoarele orașe: Arad, București, Baia Mare, Bihor, Bistrița, Brașov, 

Brăila, Caransebeș, Călărași, Constanța, Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Focșani, 

Harghita, Iași, Ilfov, Lugoj, Mangalia, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Strehaia, 

Târgoviște, Târgu Mureș și Timișoara! 

Rata de SUCCES a unei francize AVBS Credit este de 95%!!! 
 

 

AVBS Credit este membră A.R.B.C. (Asociația Română a Brokerilor de Credite), iar 

Valentin Anghel, fondatorul companiei, este Membru în Consiliul Director al Asociației. 
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VIZIUNEA NOASTRĂ: 

 Ne îndreptăm către un viitor în care atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice 

conștientizează importanța timpului câștigat în urma contactării brokerului de 

credite. 

 Orientarea către client, în cel mai potrivit mod, pentru a-i îndeplini dorințele și nevoile 

financiare cu profesionlism și integritate, ajungând astfel lider pe piața de profil din 

România și un competitor puternic pe piața brokerajului de credite din Comnunitatea 

Europeana. 

MISIUNEA NOASTRĂ: 

 Concentrarea pe nevoile clientului – echipa noastră de experţi în creditările bancare și 

non-bancare este întotdeauna pregătită să ofere cea mai avantajoasă soluție de 

creditare pentru client. 

 Educarea populației cu privire la beneficiile apelării la serviciile unei companii de 

brokeraj bancar. 

 Extinderea rețelei de francize și pe plan internațional, cu stricta respectare a valorilor 

care au garantat, în ultimii 14 ani, succesul brand-ului AVBS Credit: seriozitate, etică, 

profesionalism și abordare prietenoasă. 

 Încurajarea iniţiativei şi a spiritului întreprinzător – oferim persoanelor cu experiență 

și/sau studii în domeniul financiar-bancar posibilitatea de a se dezvolta individual 

în sistem de franciză. 

 

VALORILE ÎN CARE CREDEM: 

 Păstrarea unor standarde etice solide – serviciile de intermediere ireproşabile sunt 

bazate pe seriozitate, profesionalism și  integritate, astfel că între brokerii noștri şi clienţi 

există o relaţie bazată pe încredere şi onestitate. 
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PROFILUL COMPANIEI 

AVBS Credit este o companie cu capital 100% românesc care, în 14 ani de activitate și 

performanță, se poate mândri cu o poziție de top în domeniul intermedierilor bancare. 

Compania noastră oferă o gamă completă de servicii de brokeraj bancar pe piața din 

România. 

 

Succesul de care AVBS Credit se bucură în țara noastră se datorează faptului că am 

implementat cele mai înalte standarde de profesionalism și etică în activitatea pe care o 

desfășurăm. Pentru a ne îndeplini misiunea și viziunea asumate, ne-am asigurat că vom fi 

întotdeauna la curent cu cele mai noi informații din domeniul de referință, cu tehnologia 

aferentă, cu schimbările ce au loc pe piața brokerajului bancar internațional și, nu în ultimul 

rând, ne-am preocupat ca membrii echipei noastre să beneficieze de cele mai bune training-

uri în domeniu, să participe la workshop-uri și prezentări care să le perfecționeze abilitățile de 

relaționare cu clienții, astfel încât să le poată oferi acestora cele mai bune soluții de creditare. 

 

Astfel, în 2021, AVBS Credit se poate mândri cu un portofoliu de peste 16 000 de clienți 

mulțumiți și peste 300 mil. € intermediate, situându-se pe locul I ca cifră de afaceri în topul 

companiilor cu capital 100% românesc în domeniul brokerajului bancar. 
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ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII 

Brokerul financiar, așa cum reglementează legea din România, intermediază procesul de 

creditare dintre client și instituțiile bancare și non-bancare din portofoliul companiei de 

intermedieri credite la care brokerul este angajat sau deține o franciză. 

 

Etica deontologică a brokerului financiar îl obligă pe acesta să pună întotdeauna și fără excepție 

interesele clientului său mai presus de cele ale companiei de care aparține sau ale terților. 

 

Activitatea brokerului de credite constă în: 

 

1. Identificarea ofertelor de creditare existente în piață, în funcție de profilul fiecărui client; 

2. Realizarea unui scoring preliminar al clientului, și explicarea opțiunilor de creditare; 

3. Realizarea ofertelor de creditare, și transmiterea acesteia acestora către client; toate 

ofertele conțin detalierea costurilor de creditare și momentul în care acestea trebuie 

achitate; 

4. Explicarea terminologiei financiar-bancare fiecărui client, astfel încât acesta să înțeleagă  

stadiul în care se află aplicația de credit; 

5. Întocmirea și transmiterea dosarului de credit în analiză; 

6. Monitorizarea și administrarea dosarului de credit în timpul analizei, astfel putând obține un 

feedback în timp real pentru a-i fi comunicat clientului; 

7. Organizarea etapelor preliminare semnării contractului de credit și participarea la momentul 

semnării. Semnarea contractului de credit este asistată de brokerul AVBS Credit, acesta 

asigurându-se că interesele clientului său sunt întrutotul respectate; 

8. Misiunea brokerului AVBS Credit este ca fiecare client să obțină finanțarea dorită. Această 

misiune este îndeplinită o dată ce clientul este pe deplin mulțumit și consideră că oricând 

poate solicita, din nou, serviciile brokerului personal AVBS Credit; 

9. Prestarea serviciilor la un nivel înalt calitativ, astfel încât rezultatul acțiunilor realizate să 

denote profesionalismul, pregătirea, transparența și etica pe care brokerul AVBS Credit le 

detine. 



PORTOFOLIU 

Partenerii noștri bancari și non-bancari: Aforti Finance Romania, Aforti Factor Romania, Alior 

Bank, Alpha Bank București, Aurora IFN, AXI FINANCE IFN, Banca Comercială Română, Banca 

Românească, Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, BRD Finance, BNP Paribas 

Personal Finance, Business Microcredit IFN, CAR Solidaritatea IFN, Claret Euro Credit IFN, 

CREDEX IFN, Credius IFN, Ferratum Bank, Garanti Bank, Happy Credit IFN, Idea Bank, ING 

Bank, Libra Internet Bank, Mikro Kapital IFN, OMRO IFN, OTP Bank, Patria Bank, Raiffeisen 

Leasing IFN, Simplu Credit IFN, TBI Money IFN, Top Credit Finance, Transilvania Leasing & 

Credit, Unicredit Bank și Verida IFN. 
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