
BCR Leasing lansează plata ratelor de 
leasing prin Direct Debit 

București, 26 septembrie 2011 – Clienții BCR Leasing care au cont deschis la 

BCR își pot plăti, începând de astăzi, ratele de leasing prin serviciul Direct Debit, 

una dintre cele mai sigure şi comode metode de plată a facturilor sau ratelor 

bancare. Clienții pot activa DEBIT DIRECT la oricare dintre sucursalele BCR, 

prin simpla încheiere a unui contract de Mandat de debitare directă 

„Acest serviciu a fost creat pentru a ușura efortul clienților noștri și pentru a îi scuti de 

drumurile la casierie sau de grija lunară de a-şi reaminti de fiecare dată de ziua de scadență a 

ratei. Se evită astfel întârzierile și penalizarile”, declară Bogdan Speteanu, Director General al 

BCR Leasing. 

Prin crearea unui mandat de Direct Debit, clientul mandatează banca să efectueze automat, la 

data scadenţei, plata facturilor emise de beneficiarul specificat (furnizor de utilităţi, telefonie 

etc), iar plata se va efectua prin debitarea directă a contului indicat de client. Astfel, clientul are 

siguranţa că facturile sale sunt achitate la timp, automat, fără nicio acţiune suplimentară din 

partea sa. 

Printre avantajele acestui sistem se număra: gratuitatea, evitarea riscului neplăţii la timp din 

diverse motive a unor furnizori, dar şi realizarea unei economii de timp, prin posibilitatea 

achitării unor plăţi cu caracter de regularitate. 

BCR LEASING IFN este prezentă pe piață romanescă de leasing din anul 2001, ca subsidiară a 

Băncii Comerciale Române, parte a puternicului grup financiar central-european ERSTE Group. 

Cu o rețea de unități bine dezvoltată, compania oferă în prezent o gamă completă de servicii de 

leasing financiar. BCR LEASING IFN este o companie orientată spre client, preocupată 

permanent de inovație, calitate și de adaptarea produselor și serviciilor sale la cerințele pieței. 
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