
 1. Documentele sa fie semnate de aceeasi persoana;

 2. Persoana care semneaza sa aiba calitatea de reprezentant legal;

 3. Numele reprezentantului legal sa fie identic cu cel din C.I;

 4. Documentele sa fie valabile;

 5. Bifeaza daca ai mai beneficiat de ajutor de minimis in Declaratia
pe propria raspundere;

 6. Bifeaza tipul intreprinderii in Declaratia de IMM si in cea pe
propria raspundere;

 7. Completeaza exercitiul financiar de referinta  si cifra de afaceri
in MII LEI si MII Euro in Declaratia de IMM;

 8. Ai grija ca datele de identificare ale societatii de la Registrul
comertului (nume, adresa, CUI, cod CAEN) sa fie identice cu cele
completate in documentatia de finantare.

SUCCES!

-  8  L U C R U R I  D E  C A R E  S A  T I I  C O N T  

www.fngcimm.ro

pentru a obtine rapid garantia 



CONTACTEAZA ACUM UNUL DINTRE CEI
12 FINANTATORI INSCRISI IN PROGRAM !

IMM Leasing ofera finantari de tip leasing
financiar pentru  achizitionarea  de bunuri mobile
noi si/sau second hand, pana la valoarea maxima
cumulata de 5.000.000 lei/beneficiar. 
Durata maxima a finantarii este de 72 de luni, cu
posibilitatea acordarii unei perioade de gratie de
la 3 pana la 12 luni.

BENEFICII

IMM LEASING - PE SCURT
leasing de echipamente si utilaje

Poti cumpara unul sau mai multe bunuri mobile
de tipul:

echipamente IT și tehnologia informației 
vehicule pentru transport marfuri si/sau

persoane utilizate în scop comercial
utilaje și echipamente tehnologice

Garantii de stat 
- pana la 80% din valoarea finantarii pentru
echipamente IT si tehnologia informatiei si 
- pana la 60% din valoarea finantarii pentru
echipamente, utilaje si vehicule de transport
marfa si persoane, in scop comercial.

Dobanda de ROBOR 3M + 3,5% este
subventionata  de Stat 50%  in primele 8 luni. 
Comisioanele de administrare si risc sunt
subventionate 100% pe toata durata finantarii.
Fara comision de rambursare anticipata.

AVANTAJE

www.fngcimm.ro

 
Poti beneficia de AJUTOR DE STAT ce constau in garantii
financiare si subventii de dobanda si comisioane.



IMM LEASING - FINANTATORI 

www.fngcimm.ro

IMM LEASING - GARANTAT DE STAT  


