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Metalurgiei Park
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Primul parc rezidențial din România
Roxana Ratcu
Manager proiect
0730.245.876
Cea mai mare investiție
imobiliară
de acest fel realizată în ultima
perioadă în România
Metalurgiei Park Residence este,
foarte probabil, cel mai îndrăzneț
proiect imobiliar din România,
datorită
dimensiunilor
sale
impresionante și a numeroaselor
ansambluri rezidențiale care îl
compun.
Întreaga
investiție
aparține
unor
dezvoltatori
imobiliari autohtoni, cât și unor
societăți și fonduri de investiții din
România.
Primul Parc Rezidențial
din România
Mega proiectul imobiliar se va
desfășura pe o suprafață de
teren de aproximativ 50 ha și este
amplasat în zona Berceni, la
intersecția străzilor Metalurgiei
cu Drumul Binelui, o zonă foarte
cunoscută în Sectorul 4 al
Capitalei.
Mii de locuințe noi la prețuri
accesibile, cea mai mare
varietate
locativă
oferită
vreodată, zeci de brand-uri de
renume
reunite
pentru
conceperea acestui proiect, mii
de metri pătrați de spații verzi,
parcuri și locuri de joacă,

infrastructură completă, mijloace de
transport în comun chiar la intrarea
în Parcul Rezidențial, grădinițe, SPA
la standarde moderne, magazine și
supermarket, precum și un complex
educațional.
Un concept uimitor prinde viață
Un aspect semniﬁcativ este faptul
că această parte a orașului a trecut
printr-o adevărată transformare în
ultimii ani. Credem noi că această
parte a Bucureștiului este una dintre
cele mai curate și bine organizate
din Capitală, iar locuitorii vor avea la
dispoziție, de la parcuri și locuri de
joacă pentru copii, până la centre
comerciale, clinici medicale și, în
general, tot ce au nevoie pentru o
viață confortabilă.
Localizarea proiectului este, de
asemenea, excelentă din punctul de
vedere al circulației și al ﬂuxului
auto. De mare importanță este faptul
că pasajul subteran auto de la Piața
Sudului a fost ﬁnalizat. Acesta va
face
legătura
directă
între
Bulevardul
Metalurgiei,
prin
Bulevardul Alexandru Obregia și de
aici către Șoseaua Mihai Bravu, prin
noul Pod de pe Calea Văcărești,
ﬁnalizat în anul 2014, ceea ce va
asigura accesul rapid către centrul
Capitalei.

Îți permiți să locuiești aici!
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NOUL TOP HOUSE
RESIDENCE
METALURGIEI PARK

Ansamblul are
un regim de înălțime
Parter + 8 etaje și
Parter + 7 etaje

Suprafețele imobilelor
sunt cuprinse între
55 mp și 110 mp

18

Dispune în total
de 500 unități
locative diverse

Desfășurat pe
o suprafață de
teren de 18500 mp

Proiectul se desfășoară pe o
suprafață de teren de 18.500
mp, cu deschidere la drumuri de
acces pe toate cele 4 laturi ale
sale, ﬁind mărginit de 3 drumuri
de acces interne de 8 metri
lățime, în cadrul Metalurgiei Park
Residence
și
de
B-dul
Metalurgiei pe o latură, ceea ce
face ca accesul de la și către
acest mega proiect să se facă în
cele mai civilizate condiții,
indiferent de anotimp.

Noul proiect este compus
dintr-un număr de 3 imobile de
locuințe mixte al căror regim de
înălțime variază de la parter + 7
etaje până la parter + 8 etaje,
acestea ﬁind însoțite, pe lângă
parcările supraterane și de o
parcare supraetajată de mari
dimensiuni, care urmează să se
ediﬁce în cadrul ansamblului
imobiliar, parcarea ﬁind una ultra
modernă deservită de multiple
căi de acces și de lifturi rapide.
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EDITORIAL

TOP HOUSE RESIDENCE
METALURGIEI PARK
- FAZA A DOUA -

Motivele care ne fac să spunem că cea de a doua

teren și dispune de deschidere la drumuri de acces

fază a proiectului imobiliar Top House se anunță una

ample pe toate cele 4 laturi ale sale, ﬁind mărginit și de

cu adevărat deosebită sunt multiple și putem enumera

B-dul Metalurgiei pe o latură, ceea ce face ca accesul

aici câteva dintre cele mai importante:

de la și către acest mega proiect să se facă în cele mai

1. Poziția noului complex este excelentă, acesta ﬁind

civilizate condiții, indiferent de anotimp.

amplasat stradal pe B-dul Metalurgiei, vizavi de Lidl,

Noul proiect este compus dintr-un număr de 3

între proiectele Brown Residence și Kristal Residence,

imobile de locuințe mixte, al căror regim de înălțime

cu deschidere amplă în bulevard la numai 2 minute de

este parter + 7 etaje și parter + 8 etaje, acestea ﬁind

mers până la stația STB (Ratb).

însoțite, pe lângă parcările supraterane, și de o parcare

2. Arhitectura modernă de care dispun noile imobile,

supraetajată de mari dimensiuni, care urmează să se

amplasarea acestora în teren într-o manieră foarte

ediﬁce în cadrul ansamblului imobiliar, aceasta ﬁind

aerisită, precum și multiplele căi de acces rezultate.

una ultra-modernă, deservită de multiple căi de access

3. Existența în cadrul proiectului a peste 4.000 mp de
spațiu verde destinat rezidenților ansamblului.

și de lifturi rapide.
Numărul total de unități locative ce urmează să ﬁe

4. Construcția unei parcări supraetajate de mari

puse în vânzare este de 500, dintre care 50 garsoniere,

dimensiuni, care va prelua o mare parte dintre parcările

300 apartamente cu două camere și 150 apartamente

destinate rezidenților, facând astfel posibilă păstrarea

cu trei camere, plus spații comerciale, care se vor putea

unei suprafețe cât mai mari de spațiu verde în interiorul

închiria de către potențialii clienți imediat ce acestea

ansamblului.

sunt disponibile.

5. Amplasarea a numeroase spații comerciale la

De asemenea, proiectul dispune de infrastructură

parterul blocurilor, care au deschidere în B-dul

completă și branșare la toate utilitățile Bucureștiului,

Metalurgiei, unde își vor desfașura activitatea o serie de

acesta ﬁind, de altfel, desemnat de către Urbanis

magazine, unități bancare, farmacii, cafenele și unități

(Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania) drept

de învățământ.

unul dintre cele mai moderne și îndrăznețe proiecte

Proiectul se desfășoară pe o suprafață de 18.500 mp

rezidențiale din Capitală, în anul 2018.
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Părțile comune ale blocurilor vor
ﬁ la fel de exigent tratate și vor
dispune de placări ceramice atent
selecționate pentru traﬁcul intens,
accesul rezidenților în imobile se
va face pe baza cartelelor
magnetice și aparatelor de
interfon montate în ﬁecare
apartament, iar lifturile silențioase,
care vor deservi rezidenții, sunt de
cea mai bună calitate.
Sistemul constructiv folosit în
proiectarea blocurilor este format
din pereți structurali de beton
armat și grinzi, ﬁind proiectat să
reziste și să respecte standardele
în vigoare, așa cum sunt emise de
noul cod seismic din anul 2013.
Închiderile pereților interiori și
exteriori se vor face cu ajutorul
blocurilor ceramice Porotherm,
având o grosime de 11 cm la
interior și 25 cm la exterior,
anvelopat cu termosistem
Adeplast complet de 8 cm EPS 50
cu densitate mărită, peste care se
va aplica tencuială decorativă cu
cel mai bun indice în ceea ce
privește calitatea și cu proprietăți
excelente privind izolația termică
și fonică.
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Zona de sud a Capitalei a atras cele

investitori (dezvoltatorii imobiliari), cât şi

mai recente investiţii în infrastructură,

pe cei care doresc să se mute în

precum Pasajul Mihai Bravu şi cel de la

această zonă a Capitalei.

Piaţa Sudului, iar în următorul an va ﬁ

În concluzie, atât din datele furnizate de

gata podul peste Dâmboviţa de la

specialiștii din domeniul imobiliar cât și

Nicolae Grigorescu, ce va conecta

din estimările noastre, rezultă că

ACCESIBILE ACUM ȘI ÎN RATE!

intersecţia Vitan-Bârzeşti – Olteniţei cu

Sectorul 4 reprezintă cel mai ,,ﬁerbinte

partea de est a Capitalei; la acest capitol

pol imobiliar din Capitală”, motiv

trebuie punctat faptul că Sectorul 4

pentru care am hotărât să relaxăm

alocă în premieră peste jumătate din

modalitățile de plată și sa introducem

APARTAMENTE ÎN RATE, DIRECT LA DEZVOLTATOR

bugetul primăriei (55 milioane de euro),

câteva elemente, menite să ajute în

iar aceasta a aplicat pentru alte 68 de

achiziționarea de locuințe noi la prețuri

milioane de euro, ce va asigura mai

accesibile, din nevoia de a

mult decât dublarea acestor fonduri,

contrabalansa normele de creditare, pe

suma totală destinată investițiilor ajunge

care băncile comerciale sunt obligate

astfel la 123 de milioane de euro, fapt

să le respecte, începând de la 1 ianuarie

care nu poate decât să îi bucure atât pe

2019.

MII DE LOCUINȚE NOI,

14

În ultima perioadă, Sectorul 4 al

Institutului Naţional de Statistică din

Capitalei a cunoscut o adevărată

luna iunie 2018.

renaştere urbană, generată pe de o

Nu trebuie uitat faptul că Sectorul 4 al

parte de interesul cumpărătorilor

Capitalei oferă o excelentă proximitate

pentru locuinţe noi în această zonă, cât

faţă de instituţii de învăţământ, centre

şi de investiţiile realizate de autorităţile

comerciale, parcuri, stabilimente cu

publice locale, în speţă de Primăria

servicii medicale, săli de sport, sedii de

Sectorului 4, în modernizarea căilor de

instituţii publice şi alte locuri ce

acces, ale parcărilor de reşedinţă,

prezintă interes, ﬁind anunţate lucrări

precum şi a parcurilor şi a zonelor de

importante de reabilitare şi

relaxare.

modernizare atât a acestor zone de

Aprobarea noului PUZ al zonei de Sud

interes public, cum este proiectul de

a Sectorului 4 este o mare realizare

modernizare şi extindere a

administrativă şi urbanistică, ﬁind de o

construcțiilor din ansamblul Piața

reală importanţă pentru dezvoltarea

agroalimentară Berceni-Sudului,

coerentă, astfel încât putem spune că

lărgirea principalelor artere de

zona de Sud a Sectorului 4 va deveni

circulație și a marilor bulevarde din

şi mai atractivă atât pentru bucureșteni,

sector (Șos Berceni, Str. Turnu

cât şi pentru cei care urmează trendul

Măgurele, B-dul Brâncoveanu,

de urbanizare a României, prin care

Obregia, Emil Racoviță etc.), precum şi

tinerii migrează către marile oraşe din

proiectele de modernizare şi extindere

România, estimându-se că peste

a numeroase unităţi de învăţământ din

50.000 de oameni vor putea avea o

Sectorul 4, acesta reprezentând la

locuință în această zonă din Capitală,

rândul său un factor de mare interes

alături de cei peste 322.856 de

pentru familiile tinere care sunt în

locuitori deja existenți, conform datelor

căutarea unei locuinţe noi.

APARTAMENTE
în

RATE
D I R EC T L A

D E Z VO LTATO R

Apartamente în Rate

Te întrebi ce înseamnă și ce presupune plata unui

Direct de la Dezvoltator

apartament prin rate la dezvoltator?
Ei bine, condițiile generale sunt următoarele:

Perioada standard, pentru care poți

 identiﬁci locuința pe care ți-o

acesta ca un proprietar, pe baza

face rate la dezvoltator, este de 36

dorești și aﬂi dacă acel imobil face

promisiunii sau a contractului de

de luni (3 ani), dar în anumite

parte din sistemul de plată a

vânzare-cumpărare, în funcție de

situații, poate ajunge până la

ratelor la dezvoltator;

politica contractuală a ﬁecărui

maximum 60 de luni (5 ani).

 achiți valoarea avansului;

dezvoltator;

Acum, ai nenumărate opțiuni de

solicitat în cadrul proiectului sau

 achiți integral valoarea

plată a prețului locuinței dorite prin

ansamblului rezidențial, prin

apartamentului, prin plata lunară

intermediul ratelor direct la

semnarea unui antecontract de

sau trimestrială a ratelor/tranșelor

dezvoltator, iar echipa noastră te va

vânzare-cumpărare;

de preț, în funcție de obținerea

ajuta să o alegi pe cea mai potrivită,

 începi să achiți valoarea ratelor

veniturilor standard, pentru care

în funcție de felul în care ți-ai

de preț stabilite, până la ﬁnalizarea

poți face rate la dezvoltator, care

planiﬁcat bugetul și de proiectul

perioadei contractuale;

este de 36 de luni (3 ani), dar în

imobiliar din care face parte imobilul

 la ﬁnalizarea și predarea

anumite situații, poate ajunge până

dorit de tine.

imobilului, te muți și poți locui în

la maximum 60 de luni (5 ani).

„E timpul să relaxăm modalitățile
de plată pentru orice imobil nou pe
care dezvoltatorii îl pun în vanzare și
tocmai de aceea, ﬁind un promotor
al inovării în domeniul imobilar, vă
informăm că am schimbat aproape
în totalitate modalitatea de plată,
oferind astfel, oricui se aﬂă în
căutarea unei locuințe noi,
posibilitatea de a achiziționa un
apartament sau o casă, într-o
manieră adecvată noilor cerințe
ﬁnanciare.
Dacă îți dorești cu adevărat o
locuință nouă, accesibilă, într-un
proiect rezidențial nou, cu siguranță
noi avem soluțiile cele mai potrivite
pentru tine și familia ta.”
Cătălin Grigore
Manager Sudrezidential.ro

Avantajele ratelor la
dezvoltator:
 nu necesită documente care să ateste
capacitatea de plată a cumpărătorului;
 posibilitatea ajustării avansului (avansul
minim solicitat este de 20% din prețul
locuinței);
 dobândă 0%, fără costuri suplimentare;
 fără birocrație și costuri de acordare a
unui credit;
 asigurarea de viață nu este obligatorie;
 posibilitatea ajustării valorii ratelor, în
funcție de bugetul disponibil;
 posibilitatea achitării prețului în rate,
chiar de la momentul antecontractului,
pentru a diminua valoarea ratelor lunare de
plată;

Disclaimer
Sistemul de plată prin rate la dezvoltator poate ﬁ supus unor condiții speciale și unor termeni contractuali, care pot varia în funcție de ﬁecare proiect imobiliar, în special cu
privire la: valoarea avansului solicitat de dezvoltator, perioada de plată, transferul proprietății către cumparător, modalitatea de achitare a prețului.
În funcție de condițiile pieței imobiliare și de creditare, dezvoltatorii își rezervă dreptul de a aduce orice modiﬁcări sistemului de plată în rate.
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1

GARSO NIE RĂ
suprafață totală construită:

54.93 mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HOL
LIVING
BUCĂTĂRIE
BAIE
CĂMARĂ
BALCON

6

3.36 mp
18.70 mp
9.35 mp
4.00 mp
3.03 mp
4.97 mp

2

3

1

4

5

suprafață totală utilă: 43.41 mp

avans minim necesar 5%

2.195 €

prin programul PRIMA CASĂ

43.900 €

propunere de amenajare

TVA 5% INCLUS

2

3

2 C AME RE
suprafață totală construită:

suprafață totală:

68.24 mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HOL
LIVING
DORMITOR
BUCĂTĂRIE
BAIE
BALCON

5.70 mp
19.01 mp
13.71 mp
7.02 mp
4.00 mp
4.97 mp

suprafață totală utilă: 54.41 mp

68.79 mp

5

1
2

3

4

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HOL
LIVING
DORMITOR
BUCĂTĂRIE
BAIE
BALCON

5.87 mp
19.75 mp
13.89 mp
8.05 mp
4.08 mp
4.97 mp

avans minim necesar 5%

prin programul PRIMA CASĂ

prin programul PRIMA CASĂ

55.900 €

56.900 €

TVA 5% INCLUS

1

2

4

5

3

suprafață totală utilă: 56.61 mp

avans minim necesar 5%

2.795 €

18

2 CAMERE

6

2.845 €

TVA 5% INCLUS

Schiţele și imaginile prezentate au caracter informativ. Dezvoltatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări proiectului.
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4

2 CAMERE
suprafață totală:

70.44 mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HOL
LIVING
DORMITOR
BUCĂTĂRIE
BAIE
BALCON

6.04 mp
20.67 mp
13.71 mp
7.77 mp
4.00 mp
4.97 mp

1
2
4

suprafață totală utilă: 57.16 mp

5
3

6

avans minim necesar 5%

2.895 €

prin programul PRIMA CASĂ

57.900 €
TVA 5% INCLUS

5

2 CAMERE
suprafață totală:

71.64 mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HOL
LIVING
DORMITOR
BUCĂTĂRIE
BAIE
BALCON

6.46 mp
19.80 mp
13.71 mp
9.32 mp
4.00 mp
4.97 mp

5

1
3

suprafață totală utilă: 58.26 mp

avans minim necesar 5%

2
4

6

2.945 €

prin programul PRIMA CASĂ

propunere de amenajare

58.900 €
TVA 5% INCLUS

Schiţele și imaginile prezentate au caracter informativ. Dezvoltatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări proiectului.
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6

2 CAMERE
suprafață totală:

71.65 mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HOL
LIVING
DORMITOR
BUCĂTĂRIE
BAIE
BALCON

6

6.37 mp
19.80 mp
14.46 mp
9.14 mp
4.34 mp
4.97 mp

2

4

3
5

1
suprafață totală utilă: 59.08 mp

avans minim necesar 5%

2.995 €

prin programul PRIMA CASĂ

59.900 €
TVA 5% INCLUS

7

2 CAMERE
suprafață totală:

80.61 mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HOL
LIVING
DORMITOR
BUCĂTĂRIE
BAIE
BALCON

8.49 mp
21.38 mp
13.67 mp
8.22 mp
4.00 mp
10.07 mp

1
2
6

5
4

3

suprafață totală utilă: 65.83 mp

avans minim necesar 5%

3.095 €

prin programul PRIMA CASĂ

propunere de amenajare

61.900 €
TVA 5% INCLUS

Schiţele și imaginile prezentate au caracter informativ. Dezvoltatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări proiectului.
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8

3 CAMERE

9

suprafață totală:

102.91 mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HOL
LIVING
DORMITOR
DORMITOR
HOL
BUCĂTĂRIE
BAIE
BAIE
BALCON
BALCON

3

7.18 mp
20.59 mp
13.00 mp
13.37 mp
5.04 mp
10.38 mp
5.18 mp
3.05 mp
2.80 mp
4.97 mp

4
5
7

1

8

2

6

suprafață totală utilă: 85.56 mp

10

82.900 €
TVA 5% INCLUS

9

3 CAMERE
suprafață totală:

109.97 mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HOL
HOL
LIVING
DORMITOR
DORMITOR
BUCĂTĂRIE
BAIE
BAIE
DRESSING
CĂMARĂ
BALCON
BALCON

6.83 mp
5.89 mp
19.05 mp
12.21 mp
12.21 mp
9.12 mp
4.39 mp
2.52 mp
5.57 mp
2.39 mp
4.97 mp
2.80 mp

12

11
10

4

5

6
8

7

9

2

1

3

suprafață totală utilă: 87.95 mp

propunere de amenajare

85.900 €
TVA 5% INCLUS

Schiţele și imaginile prezentate au caracter informativ. Dezvoltatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări proiectului.
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FINISAJE și
EC HIPAMENTE

Un departament complet de
design și un showroom dedicat
ﬁnisajelor și echipamentelor
folosite în amenajarea noilor
locuințe vor sta la dispoziția
dumneavoastră, după ce veți
rezerva locuința mult dorită.
În procesul de ﬁnisare sunt
incluse placările ceramice (gresie și
faianță) de import SPANIA, parchet
de import GERMANIA, uși interioare
moderne, ușă de intrare cu
multiple sisteme antiefracție,
obiecte sanitare CERSANIT –
ROMSTAL, tâmplăria tip PVC
REHAU cu 5 camere, având geam
Low-e – 4 anotimpuri și glafuri la
interior/exterior, centrală de
apartament

dimensionată

corespunzător pentru ﬁecare
unitate în parte, marca RIELLO Italia.
Un aspect important de
menționat aici este faptul că,
pentru toată compartimentarea
interioară a apartamentelor, este
folosită cărămidă eﬁcientă
energetic POROTHERM.

OBIECTE SANITARE

CENTRALĂ TERMICĂ

UŞI DE INTERIOR

bella
casa

TÂMPLĂRIE PVC

VOPSEA LAVABILĂ
DE INTERIOR
DURAZIV

GRESIE ŞI FAIANȚĂ
IMPORT SPANIA

Află chiar acum
mai multe detalii legate de ansamblul

TOP HOUSE RESIDENCE

0730.245.876
0721.165.251
propunere de amenajare
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O CAMPANIE SUDREZIDENTIAL.RO DEDICATĂ ROMÂNILOR DIN DIASPORA

Cândva, acasă!
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Ecaterina Mincu
Director Centru Imobiliar
SudRezidential.ro

În ultimii
20 de ani

5

milioane

de români

au ales să
plece și să lucreze

în străinătate

În ultimii 20 de ani, peste 5

Europa la capitolul creșterii

milioane de români au ales să

economice.

plece și să lucreze în

Domeniul imobiliar, în strânsă

străinătate în căutarea unui trai

legătură cu economia, s-a

mai bun, dar acest fenomen nu

dezvoltat foarte mult în ultimii

a întrerupt legăturile românilor

ani, în special în orașele

din Diaspora cu România, din

principale din România și în

contră, contribuția ﬁnanciară a

special în București, unde se

acestora la PIB-ul României

înregistrează recorduri la

este într-o continuă creștere,

capitolul numărului de unități

ﬁind cea mai importantă

locative construite anual.

contribuție externă la bugetul

De asemenea, din datele

țării. Am putea spune că cel mai

furnizate de site-uri

mare investitor din România

specializate, precum

sunt, de fapt, tot românii care

imobiliare.ro, a rezultat că în

lucrează în afara țării.

ultimii ani prețul

Cu ajutorul acestor fonduri

apartamentelor a crescut

România a înregistrat în ultimii

constant cu un ritm de 5-8

ani o creștere accelerată a

procente anual în funcție de

economiei, înregistrând în mod

zone, în toate orașele

constant prima poziție din

importante din România.

În condițiile în care

excelenți atât la închirierile

dobânzile bancare la

pe termen lung, cât și la cele

depozite din toată Europa

pe termen scurt.

sunt extrem de reduse,

Din calculele economiștilor,

investiția într-o proprietate

rata de întoarcere a investiției

imobiliară din România apare

(ROI - return of investment)

ca ﬁind foarte avantajoasă. Și

este de 8-12% în funcție de

în condițiile în care această

zonă sau tip de apartament.

proprietate ar ﬁ achiziționată

Practic, în 8-12 ani se

prin credit, rata anuală de

recuperează investiția într-o

creștere a prețurilor

proprietate imobiliară, această

menționată mai sus este

rată ﬁind, de asemenea, una

superioară dobânzilor la un

dintre cele mai bune din

credit bancar, ceea ce ar face

Europa. Din aceste motive, în

imobiliară din România și oferă

ca practic dobânda bancară

ultima perioadă a apărut un

achiziția de locuințe direct de la

să ﬁe acoperită doar din

nou trend și anume acela de a

această creștere de preț. În

cumpăra apartamente noi în

plus, domeniul închirierilor,

vederea închirierii, în special în

în București spre exemplu,

zone cu dezvoltare urbană,

funcționează în parametri

cum este Capitala.

Credit24h.ro
este una dintre puținele,
dacă nu chiar singura divizie ﬁnanciară
de intermediere de credite, care oferă
produse bancare inclusiv românilor din
Diaspora, cu ajutorul cărora pot să-și
cumpere o casă în România, cu luarea
străinatate.

este cea mai mare agenție

siguranță.

Ce trebuie să știi!
Condițiile ce trebuie îndeplinite dacă îți dorești să
achiziționezi o locuință, cu venituri din străinătate, sunt
următoarele:
1. Vechimea la locul de muncă

de 5% pentru programul

este un element de care țin

“Prima Casă” și 15% pentru

seama băncile când

creditul ipotecar;

analizează cererea de credit.

4. Se acceptă doar contract de

Majoritatea băncilor solicită

muncă înregistrat la autoritățile

minimum 3 luni vechime la

ﬁnanciare din țara angajatoare;

locul actual de muncă și 12

5. Se acceptă veniturile

luni vechime fără întrerupere

obținute pe vase de croazieră,

în câmpul muncii.

cu condiția ca cel puțin 2

2. Contractele de muncă pot ﬁ

contracte să ﬁe încheiate;

Adrian Pandelescu

clienților cu venituri din străinătate,

atât pe perioadă

6. În funcție de proﬁlul ﬁecărui

Director Departament

oferindu-le

nedeterminată, cât și pe

client, băncile pot solicita

financiar Credit24h.ro

perioadă determinată (reînnoit

îndeplinirea unor condiții

0731.111.600

cel puțin odată);

suplimentare privind avansul

adrian@sudbroker.ro

3. Avansul minim necesar este

propriu.

Băncile

încurajează
astăzi

ﬁnanțarea
posibilitatea

achiziționării unui imobil

30

SudRezidential.ro

dezvoltatori în condiții de deplină

Veniturile din străinătate sunt în
continuare considerate venituri
eligibile de către băncile din
România, în vederea contractării
unui credit prin programul “Prima
Casă” (avans minim solicitat de 5%),
ipotecar standard sau imobiliar
(avans minim solicitat de 15%).
Cetățenii români, plecați la
muncă în străinătate își pot
cumpăra locuința mult visată în
România cu veniturile realizate în
altă țară.

112

în considerare a veniturilor din

Ai întrebări?
Nu ezita să ne contactezi.
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DIVIZIA FINANCIARĂ A SUDREZIDENTIAL.RO

Credit24h.ro
32

62

Adriana Labeș

Alexandra Băicoianu

Alina Dincă

Expert soluții bancare - 0731.111.613

Expert soluții bancare - 0731.111.607

Expert soluții bancare - 0731.111.611

Alina Herciog

Alina Vasilarie

Silvia Tudor

Roxana Dumitrescu
Manager Divizie Financiară Credit24h.ro
0731.111.609
Credit24h.ro este Divizia Financiară
a companiei SudRezidential.ro, mai
exact departamentul care se
ocupă cu partea cea mai delicată a
unei tranzacţii imobiliare, respectiv
asigurarea ﬁnanţării tranzacţiilor
imobiliare
din
cadrul
SudRezidential.ro, dar şi de
derularea şi medierea relaţiei cu
băncile care acordă credite pentru
locuinţe şi nu numai.
Merită îndeosebi menţionat faptul
că această divizie este formată
dintr-o echipă de specialişti
ﬁnanciari cu o vastă experienţă în
domeniul bancar, ce vă stau la
dispoziţie pentru a vă consilia spre
cea mai potrivită ofertă de
creditare de pe piaţă, ofertă ce se
va
plia
perfect
nevoilor
dumneavoastră.
Primul pas pentru achiziţionarea
unei locuinţe este scoringul bancar
şi testul de eligibilitate care
priveşte bonitatea dumneavoastră,
pe care Credit24h.ro le oferă
gratuit
tuturor
clienţilor
SudRezidential.ro pentru a aﬂa
suma maximă care poate ﬁ
împrumutată de la bancă.
Următoarea etapă este alegerea
celei mai potrivite oferte conform
necesităţilor,
urmată
de
pre-aprobarea ﬁnanciară, privind

veniturile dumneavoastră, pe care
Credit24h.ro o va face în cel mai
scurt timp posibil. Pregătirea
dosarului cu toate documentele
necesare va ﬁ realizată exclusiv de
către experţii Credit24h.ro.

Expert soluții bancare - 0731.111.604

Expert soluții bancare - 0731.111.612

Expert soluții bancare - 0731.111.601

Odată ce toţi aceşti paşi au fost
parcurşi, urmează etapa favorită a
tuturor clienţilor noştri, respectiv
selectarea locuinţei şi semnarea
actelor privind achiziţia viitorului
cămin.
Soluțiile imobiliare oferite de
Credit24h.ro au în obiectiv să
aducă împreună departamentul de
vânzări, dezvoltatori, ﬁnanţatori,
arhitecţi, constructori, avocaţi,
notari,
în
vederea
formării
comunităţii profesioniştilor din
domeniul imobiliar.

Ramona Crețu

Expert soluții bancare - 0731.111.606

Mirela Colțan

Expert soluții bancare - 0731.111.610

Georgiana Tudor

Expert soluții bancare - 0731.111.605

Comunicarea
eﬁcientă
şi
colaborarea reprezintă soluţiile pe
care le propunem. De aceea, dorim
să ne cunoaştem unii pe alţii, în
vederea unei mai bune colaborări
în afaceri.
Dorim, de asemenea, să stabilim
un cod de bune practici în
domeniul imobiliar, să identiﬁcăm
împreună standardele la care să ne
raportăm.

Claudia Jercan

Expert soluții bancare - 0731.111.614

Andreea Nicolae

Expert soluții bancare - 0731.111.608

Irina Savu

Expert soluții bancare - 0731.111.602
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ASOCIAȚIA DEZVOLTATORILOR IMOBILIARI DIN ROMÂNIA

URBANIS

Bogdan Ivan
Secretar general
URBANIS - Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România
0745.075.087 www.adiru.ro

URBANIS Asociația Dezvoltatorilor
Imobiliari Din România

transparență, corectitudine și
parteneriat.

este o asociație independentă,
nonguvernamentală, apolitică,
având ca scop promovarea și
apărarea
intereselor
dezvoltatorilor imobiliari din
România, în vederea dezvoltării
unei piețe imobiliare cât mai
eﬁciente și proﬁtabile, dar cu
respectarea principiilor de etică,

URBANIS este un formator și
lider de opinie în domeniul
imobiliar, având numeroase
inițiative și luări de poziție
publice, menite să apere și să
dezvolte piața imobiliară din
România, ﬁind cel mai important
susținător al dezvoltatorilor și al
pieței imobiliare din România.

PROMOVEAZĂ ȘI APĂRĂ

REPREZINTĂ

INTERESELE

DEZVOLTATORII

DEZVOLTATORILOR IMOBILIARI DIN

IMOBILIARI ÎN RAPORT CU

ROMÂNIA.

INSTITUȚIILE CENTRALE ALE
STATULUI SAU AUTORITĂȚILE

APĂRĂ PRIN TOATE MIJLOACELE

LOCALE.

LEGALE DREPTURILE ȘI
INTERESELE DEZVOLTATORILOR

ORGANIZEAZĂ,

IMOBILIARI.

PARTICIPĂ ȘI INIȚIAZĂ
DISCUȚII PE TEME
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16

ELABOREAZĂ STUDII, SONDAJE,

DE INTERES PENTRU PIAȚA

ANALIZE STATISTICE ASUPRA

IMOBILIARĂ ȘI PENTRU

EVOLUȚIEI PIEȚEI IMOBILIARE.

DEZVOLTATORII IMOBILIARI.

URBANIS

ASOCIAŢIA DEZVOLTATORILOR
IMOBILIARI DIN ROMÂNIA
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TOPMetalurgiei
HOUSE RESIDENCE
proiect susținut și promovat de:

SudRezidential.ro
promotor imobiliar

Credit24h.ro
Credite şi soluţii bancare rapide

Departament de vânzări:
Strada Drumul Binelui 33, Sector 4 , București
Șoseaua Olteniței 15-15A, intrare Popești-Leordeni

0729.572.570
contact@sudrezidential.ro
DISCLAIMER: Acest catalog are scop pur informativ si nu are caracter angajant, de orice natura, pentru Sud Rezidential Real Estate SRL sau SudRezidential Broker SRL.
În special acordarea unui credit este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate ﬁnanciară și poate ﬁ supusă plăţii unor taxe sau comisioane.
Dezvoltatorul își rezervă dreptul de a aduce orice modiﬁcări proiectului. Toate imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot suferi modiﬁcări.

