Credite pentru studenti
De multe ori te gandesti cum sa faci sa iti asiguri un viitor. Cei mai
multi dintre studenti spera ca dupa terminarea studiilor sa gaseasca acel
angajator care sa ii asigure un venit lunar si pe care sa se poata baza in
domeniul sau de activitate.
Exista insa si tineri studenti care vor sa isi ia viata in propriile maini si
se gandesc cum sa faca sa munceasca pentru ei insisi inca de la inceput; fara
angajatori,fara riscuri.Avand astfel posibilitatea de a deveni buni
antreprenori cu afaceri prospere.
Cei mai multi insa se opresc aici. Motivul : lipsa de bani. Putini stiu
insa ca indiferent de activitatea la care s-au gandit si de afacerile pe care le
au in plan pentru viitor exista diferite metode de finantare ; fie ca e vorba de
un credit sau de o anumita suma de bani nerestituibila.
Exista multe banci care ofera credite studentilor si chiar statul se
implica in astfel de proiecte, incurajand tinerii sa isi inceapa propria afacere.
Pentru a putea accede la un astfel de credit trebuie in primul rand sa fii
student si apoi sa ai un venit : bursa sau salariu. In cazul in care nu ai un
venit poti aduce o ruda de gradul intai care sa ia imprumutul in numele tau.
Creditul trebuie sa fie garantat, fie cu valori mobiliare (depozite
bancare,televizoare,calculatoare) fie prin intermediul unui girant care poate
sa nu fie din orasul in care studiezi.
BRD ofera pentru studentii din anii terminali pana la o mie de euro, pe
o perioada de minimum doi ani si maximum cinci. Eurombank are o oferta
asemanatoare pentru studentii bursieri, romani si straini. De aici poti sa
imprumuti oricat, dar rata creditului nu trebuie sa depaseasca 30% din
veniturile tale sau ale garantului. BCR acorda un imprumut pentru plata
studiilor care poate fi virat direct in contul universitatii sau, la cerere, ofera
jumatate din suma in numerar.
Unele banci ofera o perioada de gratie de doi ani dupa terminarea
studiilor in care sa te angajezi si ulterior sa incepi plata creditului.
Dobanzile variaza intre 15% (CEC) si 18% pe an.
Cel care vrea sa beneficieze de credite cu dobinda de 3,6% pe an
trebuie sa aiba pina in 30 de ani, sa fie student pentru prima data si sa
urmeze cursurile de zi la o facultate de stat sau particulara, autorizata sau
acreditata in conditiile legii.
Creditele se acorda studentilor care infiinteaza si dezvolta, individual
sau impreuna cu alti studenti, intreprinderi mici si mijlocii, unitati
cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o
activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.

Un alt mare atu al studentilor il reprezinta faptul ca ei beneficiaza de
consultanta gratuita, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare,
metode
si
tehnici
eficiente
de
management.
Creditele se acorda pentru cheltuieli de capital (dotare cu utilaje si
echipamente, instalatii de lucru, mijloace de transport etc.), constructii
necesare obiectului de activitate si pentru finantarea stocurilor de materii
prime.
Deasemenea, Agentia Nationala Pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
deruleaza diferite programe pentru studentii care vor sa isi inceapa propria
afacere. Probabil ati auzit cu totii de programul START care a avut loc anul
trecut prin intermediul caruia se puteau obtine 10.000 euro finantare fara sa
fie nevoie ca acesti bani sa fie restituiti. Pentru mai multe detalii legate de
proiectele lor si de finantarea pe care o ofera vizitati pagina de internet
www.animmc.ro.
Daca ai incredere in tine si esti gata sa muncesti,acest lucru implicand
si sa risti,sansele de a deveni un bun antreprenor sunt din ce in ce mai mari.
Pentru cei care doar au nevoie momentan de o suma de bani creditele
bancare enumerate mai sus reprezinta o buna solutie.
Multa bafta si mai ales aveti incredere in propriile forte !
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