
BCR LEASING IFN lanseaza un nou portal 
web pentru asistenta clienti 

Bucuresti, 5 februarie 2008 - BCR LEASING IFN lanseaza un nou portal web 

pentru asistenta clienti, menit sa raspunda solicitatilor individuale de informatii 

referitoare la contractele de leasing aflate in derulare. 

In cadrul strategiei de perfectionare continua a dialogului companie-client, BCR LEASING IFN 

lanseaza noul sau portal, 

https:\suport.bcr-leasing.ro, ce permite vizualizarea de catre client a situatiei la zi a 

contractului propriu de leasing si imprimarea ultimelor sase facturi emise, in format 

valabil pentru plata. 

Ca expresie a eficientizarii mecanismelor interne ale companiei, portalul asigurara accesul facil 

la informatii al unui numar tot mai mare de clienti, in conditiile existentei, dar si anticiparii unei 

cresteri substantiale a volumului acestor solicitari in viitorul apropiat. 

BCR LEASING IFN isi mentine pozitia solida pe piata nationala de leasing, inregistrand, la 

sfarsitul anului 2007, o valoare a bunurilor finantate de cca. 400 milioane euro, corespunzatoare 

unul volum total al contractelor de aproximativ 510 milioane EUR. In raport cu realizarile anului 

precedent, rezultatele inregistrate reflecta un ritm de crestere de peste 37% a vanzarilor 

companiei. 

“Pentru 2008, ne mentinem o viziunea optimista asupra evolutiei pietei de leasing din Romania, 

anticipand un volum total al bunurilor finantate de companie in jurul a 500 milioane euro si 

atingerea unei cote de piata de cca. 10,5%. In avantajul clientilor nostri, vom utiliza sinergiile 

existente la nivelul Grupului financiar din care facem parte, pentru vanzarea unor pachete 

combinate de produse si servicii bancare si de leasing si vom dezvolta parteneriate de afaceri in 

toate zonele in care acestea permit o mai buna ofertare fata de clientul final”, a declarat Claudiu 

Emanuil Stanescu, director general BCR LEASING IFN. 

Structura portofoliului BCR LEASING IFN, la sfarsitul anului 2007, includea: 44% autoturisme 

(inclusiv flote), 27% vehicule comerciale, 21% echipamente si utilaje industriale si 8% leasing 

imobiliar. In concordanta cu tendintele de maturizare a pietei, ponderea finantarii autoturismelor 

in total portofoliu s-a diminuat cu circa 14 procente fata de 2006, concomitent cu cresterea cu 10 

procente a vanzarilor pe segmentul de vehicule comerciale (fata de 16% in 2006) si respectiv cu 

cresterea cu 7 procente a leasingului imobiliar (fata de 1% in 2006), ilustrand orientarea 

companiei catre acoperirea cererii investitionale din sectoarele de logistica, imobiliar, 

transporturi, etc. 

BCR LEASING IFN isi propune, pentru 2008, o dezvoltare echilibrata a structurii portofolului 

de contracte, cu cresteri de pana la 15% pe segmentul Real Estate, mentinerea unei ponderi de 

circa 25% pe segmentul de vehicule comerciale si de circa 20% pe segmentul de echipamente. 

https://www.bcr-leasing.ro/suport.bcr-leasing.ro


Compania isi propune sa ofere pachete de servicii cu componente integrate de consultanta si 

management de proiect.” 

*** 

BCR LEASING IFN este prezenta pe piata romanesca a leasingului din 2001, ca subsidiara a 

Bancii Comerciale Romane, acum parte importanta a puternicului grup financiar central-

european ERSTE. Compania ofera in prezent o gama completa de servicii de leasing financiar. 

Cu un numar de 30 de unitati, compania isi mentine cea mai larga prezenta pe piata nationala de 

leasing. 

 


