15 octombrie –Ziua Internaţională a Uniunilor de Credit
Înfiinţată în urmă cu peste 80 de ani, pe lângă ]ntreprinderea “13 DECEMBRIE,”(PIM) astăzi
C.A.R.P.I.M.I.F.N. avea şi are şi acum caracterul de organizaţie nonprofit cu scopul declarat de întrajutorare a
membrilor cotizanţi. Înregistrată ca I.F.N.( Instituţie Financiară Nebancară), astăzi, C.A.R.P.I.M. este singura
institutie din judet, membră din 2004 a F.E.D.C.A.R.( Federaţia Caselor de Ajutor din România), singura
reprezentantă în WOCCU (WORLD COUNCIL of CREDIT UNIONS), şi membru fondator al Reţelei
Europene a Uniunilor de Credit, cu un birou de reprezentare la Bruxelles. Consiliul Mondial al Uniunilor de
Credit(WOCCU) are în componenţa sa reprezentanţi din 97 de ţări, care oferă servicii financiare către mai mult
de 173 de milioane de oameni, din lumea întreagă. Federaţia este o instituţie formată din cele mai bune Case de
Ajutor Reciproc din ţară, care au înţeles că pentru îndeplinirea nevoilor şi dorinţelor membrilor C.A.R. a venit
timpul să se modernizeze şi să se alinieze la standardele financiare prudenţiale, recunoscute internaţional.
Lucrând sub deviza “Corectitudine, profesionalism, seriozitate, punctualitate” astăzi, chiar şi în condiţiile crizei
economice mondiale, numărul membrilor cotizanţi şi beneficiari ai serviciilor oferite depăşeşte 3.000 membrii
(din multe instituţii şi întreprinderi din municipiul Sibiu.)
„Banii tăi, alegerea ta, Casa ta de ajutor Reciproc” este motto-ul sub care anul acesta, WOCCU, FEDCAR şi
C.A.R.P.I.M. ŞI MEMBRII LOR ANIVERSEAZĂ Ziua internaţională a Uniunilor de Credit.
Produsele C.A.R. se adresează membrilor săi, persoane fizice pentru :
- cumpărarea unor produse de folosinţă îndelungată;
- constituirea de fonduri pentru petrecerea concediilor, a unor evenimente deosebite;
- constituirea de fonduri suplimentare pentru pensii;
- alte nevoi.
VALORILE C.A.R.P.I.M.
- membrul C.A.R. este întotdeauna primul;
- profesionalism şi integritate, adaptare continuă la nevoile membrilor;
- calitate, disciplina, promptitudine;
- comisioane şi birocraţie “0”
- comunicare deschisă;
- excluderea la maxim a riscurilor.
Casa de Ajutor Reciproc P.I.M. oferă membrilor săi următoarele servicii:
A. - Fonduri sociale cu dobânzi peste dobânzile pieţii,
B. - Împrumuturi cu dobânzi sub dobânzile pieţei:
Ca membru vechi al C.A.R.P.I.M. (şi fost preşedinte) urez şi eu acestor instituţii, Consiliului de administraţie un
sincer ‚‚LA MULŢI ANI’’
Constantin BORCAN
De ziua Caselor de Ajutor Reciproc din intreaga lume felicit cu aceasta ocazie toate CAR–urile membre ale
Federatiei Caselor de Ajutor Reciproc din Romania , in special CAR PIM SIBIU si va dorim LA MULTI ANI !
CU SANATATE si sa ajutati membrii cu imprumuturi
Felicitari pentru CAR-urile membre ale FEDCAR in 15.10.2009 00:11
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