
Da, recunoaştem.

Vinovaţii care au pus compania în această situaţie absolut jenantă au făcut confesiuni
pe care, pentru procesul lor de recuperare, le facem publice. 

Mărturisiri 
complete

Adevarul
despre DAE

si alte dobanzi 

Este adevarat ca DAE la imprumuturile Provident 
depaseste 100%?

Da, aşa este. Dar cât de relevantă e DAE?
Secretul e să compari mere cu mere şi pere cu pere. Credite cu valoare similară, pe 
perioade similare, în condiţii similare.
Orice creditor care acordă sume mici, pe perioade scurte, va a�şa un DAE mult mai 
mare decât unul care acordă credite mari pe termen lung. Dar când te uiţi la costurile 
totale, un DAE mai mic nu înseamnă neapărat costuri mai mici.
Pe şleau, nu plăteşti mai puţin. Te-am lămurit? Nu?
Calculează tu însuţi:

Reconstituire

Recunoaştem: clienţii noștri NU plătesc de 4-5 ori suma împrumutată.
Sau numai atunci când fac 4-5 împrumuturi. Clienţii plătesc pe toată perioada 
contractului �x suma stabilită prin contract.
Nimic în plus. De aceea, majoritatea clienţilor nostri sunt cel puţin la al doilea împrumut.

Este adevarat ca dobanda depaseste 100% la 
imprumuturile Provident?
Nu este adevărat.
Costurile noastre sunt mari pentru a acoperi riscul de a acorda împrumuturi fără 
garanţii.

Dar:

Dobânda �xă anuală totală variază între 17% si 45%, în funcţie de suma împrumutată și 
perioada contractului.  
Costul total �x raportat procentual la suma împrumutată prin transfer bancar variază 
între 31% și 48%. 
Costul procentual al serviciului optional la domiciliu variază între 37% și 63%, în funcţie 
de suma împrumutată și de perioada contractului.  
Si ce sa vezi? 
Peste 90% din clienţii noştri aleg acest serviciu, care presupune înmânarea banilor 
acasă, în maximum 48 de ore şi încasarea ratelor direct de la domiciliul clientului.

Conform Angajamentului Provident fata de clientii sai, cautam impreuna solutii �exibile 
pentru evitarea situatiilor de neplata.
Putem face acest lucru, pentru ca sumele oferite de noi sunt mici.
De cele mai multe ori, stabilim o suma saptamanala pe care clientul isi permite sa o 
plateasca, pe o perioada limitata de timp, sau reesalonam imprumutul.
Clientii nostri au tot interesul sa �e cu ratele la zi, pentru a putea lua unui nou imprumut.

Pentru mai multe marturisiri, acceseaza (trimitere la o alta pagina, daca exista, in site).

Recurgem des la executari silite?
Bineinteles. Ca NU.

Alte adevaruri

Nu ne lasam pana cand scuzele noastre nu vor ajunge pana-n Timisoara si in toata tara.

Solutii extreme

Avem Cămătari printre noi.  Urmareste mai jos detaliile anchetei noastre interne.

Iată, în detaliu, modul de operare al – ne vine încă foarte greu să-l numim astfel - 
Cămătarului nostru.

Sunt situatii cand clientii platesc de 4-5 ori 
suma imprumutata?

SCUZE

INCA O DATA, NE CEREM SCUZE PENTRU SITUATIA CREATA: 


