Prezentare program finanţare
“Open Finance – MBA Loan”, oferit de Bank of Cyprus
Investim împreuna în Cariera Ta!
Ca urmare a parteneriatului dintre CODECS şi Bank of Cyprus Sucursala România, studenţii
programului de MBA al the Open University Business School pot beneficia de programul de
finanţare “Open Finance”. Împrumuturile se acordă pentru programul MBA, indiferent
pentru care treaptă a programului optează studentul (Certificat, Diplomă, cursurile din
ultima etapă sau întregul program prin varianta aleasă de către student şi anume: via
Certificat, via Diplomă Directă, via B713).
Deşi conceput în principal pentru programul de MBA al the Open University Business School,
pot beneficia de programul de finanţare şi studenţii programelor vocaţionale de Project
Management şi HR Vocaţional School.
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Finanţarea 100 % a programului MBA, Project Management şi HR Vocaţional
School
Perioadă extinsă de finanţare de până la 10 ani
Pre-aprobarea creditului rapidă
Fără giranţi
Garantarea creditului: gaj pe venituri/ soldul disonibil
Grad de îndatorare: până la 60% in funcţie de nivelul veniturilor prezentate
Fără comisioane lunare
Documentaţie simplificată pentru acordarea creditului: act identitate, adeverinţă de
salariu şi cerere credit
Dobândă variabila: Euribor 3luni + 13,9% (marja bancii)
DAE: 18,73% calculata pentru toata perioada de creditare pentru 10.000 EUR pe
10 ani
Comision unic de acordare 5%
Comision de rambursare anticipată 5%
Taxa de inscriere in Arhiva Electronica
Refinanţarea program de MBA pentru studenţii deja înscrişi pe bază de contract şi
facturi
Eliberarea creditului: eşalonat in baza facturilor emise de CODECS; sumele se
vireaza in contul acesteia
Fiecare solicitare este tratată în mod individual, existând flexibilitate si accesibilitate
Personalizarea relaţiei cu banca prin desemnarea unui consilier personal

Ce paşi trebuie urmaţi pentru finanţarea programelor
Pasul 1 – Aleg programul pe care doresc să-l urmez. Ştiu costurile
Pasul 2 – Contactez Bank of Cyprus pentru preanaliză. Ştiu suma maximă pe care o pot
obţine
Pasul 3 – Semnez contractul cu CODECS & The Open University Business School
Pasul 4 – Intocmesc dosarul de credit:
Acte necesare:
- act identitate
- Adeverinţa de salariu
- Cerere credit
Pasul 5 – Beneficiez de sumele din credit în baza facturii eliberate de Codecs & The Open
University Business School
Daca deja te-ai inscris şi frecventezi programul MBA, te refinanţăm.
Vino cu contractul şi facturile achitate şi primeşti inapoi banii!
Consilierul tău personal te aşteaptă!
Persoana contact: Mihaela Ivanov
Tel: +40 21 409.92.05
Fax: +40 21 409.94.30
Email: MBA.Loan@ro.bankofcyprus.com; www.bankofcyprus.ro
Calea Dorobanţilor 187B sector 1, Bucureşti

Flexibilitate. Transparenţă. Accesibilitate.

