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Detalii program FinAccess 
FinAccess este un program integrat de microcredite, dezvoltat in premiera pe piata din Romania 

de catre Fundatia Romana pentru Persoane cu Handicap Vizual “Prietenii Nevazatorilor” in 

parteneriat cu Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP in calitate de finantator al programului. 

Prin pachetul de facilitati si beneficii create, FinAccess vine in sprijinul persoanelor cu deficiente 

locomotorii si de vedere, interesate in achizitionarea de echipamente, proteze medicale si asistive, 

indiferent daca sunt sau nu sunt subventionate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 

Conditiile de finantare prin credit 

Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP a elaborat pentru clientii programului FinAccess un 

produs special de creditare care se acorda strict pentru achizitionarea de proteze medicale, 

dispozitive de mers si echipamente asistive. 

Valoarea creditului este intre 1.000RON si 25.000RON, imprumutul putand fi contractat pe 

perioade intre minim o luna si maxim 5 ani. 

Ofera o perioada de gratie de maxim 12 luni; aceasta facilitate permite persoanelor care au dreptul 

de a primi  subventii de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa isi achizitioneze 

echipamentele/dispozitivele in avans, fara a mai astepta programarea si plata subventiei de la 

CNAS. 

In cazul persoanelor care doresc achizitionarea unor produse superioare calitativ, beneficiind 

totodata si de subventia periodica de la CNAS, pot solicita un credit prin programul FinAccess 

pentru diferenta de suma dintre valoarea echipamentului/dispozitivului si subventie ori pot 

contracta creditul la valoarea integrala a produsului, urmand ca la primirea subventiei de la CNAS 

valoarea creditului sa se diminueze cu suma incasata prin subventie, iar valoarea ratei lunare sa fie 

reesalonata. 

Comisionul de rambursare anticipata este 0. 

In functie de tipul de dobanda (fixa sau variabila), suma, perioada de imprumut, perioada de gratie, 

etc., dobanda creditului acordat de CREDITCOOP variaza intre 7,1 – 7,9%/an cu un DAE intre 

8,9% - 13,0%/an, astfel ca pe langa facilitatile de acordare (unice pe piata din Romania)  si 

dobanda la care se ofera acest imprumut este foarte avantajoasa. 

Pentru clientii ale caror situatii financiare corespund cerintelor de contractare a creditului, Fundatia 

Romana pentru Persoane cu Handicap Vizual asigura prin reteaua proprie de consilieri locali, 

asistenta la domiciliu  in regim gratuit pentru pregatirea si intocmirea dosarului de imprumut, astfel 
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incat clientul va face doar o singura deplasare la agentia CREDITCOOP din localitate, pentru 

semnarea si contractarea imprumutului. 

La solicitarea clientului, prin credit pot fi acoperite inclusiv cheltuielile de transport ale 

echipamentului la domiciliu. 

Cine poate solicita creditul? 

Imprumuturile pot fi solicitate doar de catre persoanele cu certificat de handicap pentru deficiente 

locomotorii si/sau de vedere care la data scadentei creditului sa nu depaseasca 75 de ani, precum 

si de catre parintii/tutorii minorilor cu certificat de handicap pentru astfel de dizabilitati. 

Creditul poate fi solicitat si de catre persoanele ale caror singure surse de venit sunt alocatiile sau 

indemnizatiile sociale cu conditia aducerii unui coplatitor. 

In functie de optiunea clientului si valoarea creditului, imprumutul poate fi garantat cu minim un 

girant platitor sau garantii materiale. 

Poate fi girant orice persoana: ruda, prieten, cunostinta, etc. ale carei venituri sa fie cel putin la 

nivelul salariului minim pe economie. 

De retinut: creditul se acorda doar pentru produsele achizitionate de la furnizorii parteneri ai 

programului. 

Ce produse se pot achizitiona prin programul FinAccess? 

Produsele care pot fi achizitionate prin acest program sunt cele aflate in portofoliile furnizorilor 

parteneri ai programului FinAccess. 

Clientii care opteaza pentru achizitionarea produselor prin programul FinAcces beneficiaza de o 

reducere a pretului cu 5% fata de preturile de desfacere pentru ceilalti clienti. 

Prin intermediul consilierului desemnat de Fundatie, clientul beneficiaza de asistenta gratuita la 

domiciliu pentru intocmirea documentatiei de credit, de suport tehnic, prezentari detaliate ale 

produselor, contact direct cu personalul de specialitate al furnizorilor pentru intrebari si detalii 

asupra produselor, caracteristicilor tehnice, posibilitatilor de personalizare a comenzilor, conditii 

de livrare, etc. 

Calitatea, certificarea si omologarea produselor achizitionate prin programul FinAccess sunt 

garantate de furnizorii parteneri. 

 


