Casele de Ajutor Reciproc oferă condiţii mai avantajoase decât băncile
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Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit şi casele de ajutor reciproc vor fi preferate în locul băncilor
pentru că oferă mai multă stabilitate, a declarat Dumitru Pârvu, expert în statistică al Băncii Naţionale. Nu
se percep comisioane de administrare şi comisioane de rambursare anticipată, ceea ce va oferi o
concurenţă acerbă băncilor, a spus Florin Simion, directorul Federaţiei Caselor de Ajutor Reciproc.
"Uniunea creditelor din Europa vine şi în România pentru a promova acest tip de finanţare. Acum CARurile se vor răspândi şi mai mult, în contextul crizei financiare. Acum când băncile întâmpină probleme
financiare, Casele de Ajutor Reciproc pot să deţină o cotă de piaţă din ce în ce mai mare fiind mai
stabile," a precizat vicepreşedintele Consiliul Mondial CAR, Dave Grace.
Casele de ajutor Reciproc din Australia şi Statele Unite nu au fost afectate de criza financiară susţine
Dave Grace. Din contra, a avut loc o creştere a depozitelor în cadrul CAR-rilor. Oamenii apelează la
acestea pentru că ştiu că sunt stabile şi nu au dobânzi mari, a mai adugat Dave Grace.
"Cheia succesului caselor de ajutor reciproc este faptul că atunci când le compari cu băncile vezi că ele au
la bază beneficiile membrilor şi nu profitul instituţiilor, având dobânzi mici la imprumuturi şi dobânzi
mai mari la economii," a adăugat Dave Grace.
Oficialul american a declarat că CAR-urile vor oferi românilor un loc sigur de a păstra banii şi de a accesa
nişte împrumuturi la dobânzi avantajoase.
Dobânzile aplicate în cadrul Caselor de ajutor reciproc nu implică şi alte costuri. "Dacă e să vorbim de
împrumuturi media dobânzii se situează cam la 19 la sută. Este o dobândă curată, fără alte comisioane, nu
se percepe comision de rambursare anticipată. Iar media anuală de economisire a fondului social este de
11%," consideră Florin Simion, director FEDCAR.
Suma luată de la Casele de Ajutor Reciproc de către o persoană oscilează între 900 şi 8000 de euro, a
declarat Florin Simion director FEDCAR.
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