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CEC Bank va emite în mod 
gratuit carduri de debit pentru 
clienţii care își ridicau pensiile în 
numerar de la ghișeele băncii și 
va asigura trimiterea acestora, 
fără costuri, la adresa de 
domiciliu, ca excepţie de la 
practica standard care prevede 
ridicarea cardurilor din unităţi, 
potrivit unui comunicat. 

Cardurile vor fi trimise prin 
intermediul Poștei Române și 
vor fi eliberate numai titularului, 
în baza documentului de 
identitate.

De asemenea, până la 
sfârșitul acestui an, banca 
nu va percepe comisioane de 
administrare lunare pentru 
aceste carduri.

Valoarea totală a creditelor 
restante în lei ale populaţiei și 
firmelor s-a cifrat, în martie 
2020, la 4,787 miliarde de lei, în 
creștere cu 1,08% faţă de suma 
raportată în luna precedentă, în 
timp ce restanţele la creditele în 
valută au coborât cu 4,38%, la 
2,08 miliarde de lei (echivalent), 
conform datelor Băncii 

Naţionale a României (BNR). 
Totalul creditelor în lei atingea, 
în martie, 183,340 miliarde de 
lei (cu 0,8% peste valoarea 
din luna precedentă), din care 
67,73 miliarde de lei erau 
sume contractate de agenţii 
economici și 111,47 miliarde 
de lei împrumuturi luate de 
populaţie.

Clienţii Băncii Transilvania 
care solicită informaţii despre 
amânarea plăţii creditelor pot 
primi răspunsuri de la o nouă 
interfaţă de conversaţie - Ino 
(chatbot) lansată de bancă 
pe site-ul său, potrivit unui 
comunicat.

Clienţii pot afla de la interfaţa 
de conversaţie următoarele in-

formaţii: statusul solicitării pen-
tru amânarea ratelor; pașii nece-
sari pentru a aplica online pentru 
amânarea ratelor; ce presupune 
amânarea ratelor; dobânzi, 
comisioane, asigurări asociate 
creditelor; condiţiile care trebuie 
îndeplinite pentru a beneficia de 
facilitate; cum se poate renunţa 
la amânarea ratelor.

Transportul de 
marfă pentru tran-
zitul spre și dinspre 
Constanţa, Craiova 
sau Timișoara se 
poate realiza acum 
pe relaţia Pante-
limon - Voluntari 
- Mogoșoaia - Ram. 
Colentina - Chiajna, 
după redeschiderea 
circulaţiei pe centu-
ra feroviară, odată 
cu finalizarea lucrărilor de re-
paraţii la infrastructură, supra-
structură și instalaţii de sem-
nalizare/electrificare. Lucrările 
au fost executate la linia 301Y 

Post Rudeni - Post Colentina 
km 0+000-1+220, la linia 301L 
Post Giulești - Post Colentina 
km 9+000-km 9+276 și la linia 
301 K Colentina - Mogoșoaia km 
1+800-4+900.

Transportul de marfă pe calea 
ferată se poate realiza și pe 
linia de Centură

Carduri de debit de la CEC Bank, 
pentru pensionari

Creditele restante, în creștere  
în luna martie

Interfață de conversație  
pentru clienții BT

Potrivit sursei citate, rute-
le spre Franţa, Germania, Italia, 
Spania, Austria, Belgia, Olanda, 
Elveţia și Marea Britanie rămân 
suspendate până pe 14 mai, in-
clusiv, iar redeschiderea bazei 
de la Timișoara este amânată 
pentru data de 15 mai. 

„Pasagerii cu rezervări afec-
tate de suspendarea zborurilor 
vor fi informaţi automat prin 
e-mail dacă au rezervat direct 
pe wizzair.com sau prin aplica-

ţia pentru mobil. Clienţii vor pri-
mi automat în contul de client 
Wizz 120% din valoarea achi-
tată pentru călătorie, sumă ca-
re poate fi folosită în următoa-
rele 24 de luni pentru achiziţia 
de produse și servicii Wizz Air. 
Pasagerii pot alege rambursa-
rea banilor - care va dura mai 
mult - și vor fi informaţi despre 
pașii necesari pentru un trans-
fer bancar sau transferul către 
un card bancar printr-un e-mail 

separat. În acest caz, clienţii 
vor putea primi doar 100% din 
suma achitată iniţial. Pasagerii 
care și-au făcut rezervările prin 
intermediul agenţiilor de turism 
- inclusiv agenţiile de turism on-
line - trebuie să ia legătura cu 
agenţia de unde și-au cumpărat 
biletele. Wizz Air își cere scuze 
pentru inconvenientele pe care 
le pot produce aceste restricţii 
de călătorie clienţilor și îi asigu-
ră că siguranţa și binele pasa-
gerilor și ale echipajului rămân 
principalele priorităţi ale com-
paniei”, precizează compania.

Wizz Air, cea mai mare 
companie aeriană low-cost din 
Europa Centrală și de Est, ope-

rează o flotă de 121 de aero-
nave Airbus A320 și A321, una 
dintre cele mai tinere flote din 
lume, și oferă mai mult de 710 

rute din 25 de baze care asigu-
ră conexiunea între 154 de des-
tinaţii din 45 de ţări.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Zborurile operate de Wizz Air rămân suspendate până pe 
data de 14 mai, inclusiv, iar pasagerii cu rezervări afectate 
de această decizie vor primi automat 120% din valoarea 
achitată pentru călătorie, a anunţat operatorul aerian, într-un 
comunicat transmisAGERPRES.

„Încă de la început dorim 
să facem o precizare importan-
tă: numărul total de înregistrări 
afișat de interfaţa aplicaţiei nu 
reprezintă numărul de IMM-uri 
înscrise. În numărul total de în-
registrări se regăsesc și IMM 
-urile care au înscrieri repetate 
în aplicaţie, ca răspuns la clarifi-
cările solicitate de operatori! Pu-
nerea solicitării în starea clarifi-
cări presupune că operatorul a 
verificat solicitarea și a consta-
tat că sunt necesare corecţii sau 
completări care trebuie aduse 
de către aplicant. În această si-
tuaţie, solicitarea este retran-
smisă la beneficiar, însoţită de 
un mesaj care conţine comenta-
riul operatorului, prin care sunt 
punctate corecţiile care trebuie 
aduse”, se spune în comunicatul 
Fondului Naţional de Garantare 
a Creditelor pentru Întreprinde-
rile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

Procesul de înscriere 
trebuie parcurs o 

singură dată
Fondul menţionează că ope-

ratorii FNGCIMM precizează, de 
asemenea, că este deosebit de 
important ca IMM-urile aplican-

te să parcurgă procesul de în-
scriere o singură dată. 

„Este foarte bine să se știe 
că aceste corecţii aduse formu-
larului de înscriere sau Declara-
ţiei pe propria răspundere de în-
cadrare în categoria IMM trebu-
ie completate de către benefici-
ari numai în aplicaţie și nu vor fi 
transmise prin poșta electronică 
la adresa imminvest@fngcimm.
ro, de pe adresa de e-mail a 
aplicantului. Această modalita-
te de a răspunde nu este vali-
dă și conformă cu mecanismul 
de implementare al programu-
lui. De asemenea, subliniem că 
punerea solicitării în starea cla-
rificări atrage după sine necesi-
tatea reintrării în cont și relua-
rea înscrierii”, se precizează în 
comunicat.

La data anunţului (joi 30 
aprilie 2020 – n.r.), potrivit Fon-
dului, din cele peste 37.000 de 
cereri aflate în aplicaţie, erau în 
starea de „transmis la bancă” 
un număr de 1.685 solicitări, 
în starea de cerere „clarificări” 
se aflau peste 6.100 de solici-
tări, în diferite stadii de „prelu-
crare” se găseau 263 de solici-
tări, iar în starea „respins”, erau 
13 solicitări, motivul fiind că nu 

îndeplinesc criteriile de eligibili-
tate ale programului. Totodată, 
un număr de peste 28.000 de 
solicitări așteptau să fie luate în 
analiză.

Din 4 mai, cererile 
încep să fie exportate 

către bănci
„Începând cu data de 4 

mai 2020, solicitările aproba-
te vor începe a fi exportate că-
tre bănci și vor trece în faza de 
analiză, conform normelor inter-
ne de creditare, în vederea emi-
terii acordurilor de finanţare. In-
vităm potenţialii beneficiari să 
consulte Ghidul de completare 
a cererii online și să vizualizeze 
«modelele de completare a dife-
ritelor tipuri de declaraţii IMM», 
înainte să demareze procedura 
de înscriere. Acestea sunt pos-
tate alăturat listei de «întrebări 
frecvente», publicate pe site-
ul www.fngcimm.ro și pe pagi-
na de Facebook a Fondului Na-
ţional de Garantare a Creditelor 
pentru IMM-uri. Pentru întrebări 
sau semnalarea eventualelor di-
ficultăţi întâmpinate în procesul 
de înscriere în aplicaţie, vă ru-
găm să ne scrieţi pe adresa de 
e-mail imminvest@fngcimm.ro 
și, în cel mai scurt timp, colegii 
noștri vă vor răspunde sau vor 
remedia problema pe care aţi 
iden tifi cat-o”, se mai menţionea-
ză în comunicat.

Programul IMM  
Invest România, în 
parametri normali

Programul IMM Invest România se derulează în parametri 
normali, iar în a treia zi de la deschiderea sesiunii de înscriere, 
care a avut loc în data de 28 aprilie 2020, în aplicaţia 
programului sunt înregistrate deja peste 37.000 de cereri de 
înregistrare, a anunţat FNGCIMM, în data de 30 aprilie.

Wizz Air mai amână reluarea zborurilor


