FCA Bank e Harley-Davidson Financial Services renovam parceria em
Espanha e Portugal

Turim, 2 de março de 2022
O FCA Bank e a Harley-Davidson Financial Services anunciam a renovação da sua parceria
estratégica em Espanha e Portugal. Na sequência dos ótimos resultados atingidos em
conjunto, o FCA Bank vai continuar a oferecer produtos e serviços financeiros aos clientes da
Harley-Davidson, quer no mercado espanhol, através da FCA Capital España, quer no mercado
português, através do FCA Bank Portugal.
"Estamos muito entusiasmados por termos sido confirmados como o parceiro financeiro por
parte da Harley-Davidson Financial Services; a extensão da parceria é uma confirmação da
qualidade do trabalho realizado até à data com uma das marcas de motos mais icónicas e
emblemáticas do mundo" comenta Giacomo Carelli, CEO e Diretor Geral do FCA Bank.
"Vamos continuar a trabalhar com entusiasmo, com o objetivo de desenvolver ainda mais a
qualidade dos nossos produtos e serviços e consolidar a nossa posição no setor das duas rodas
na Península Ibérica”.

FCA Bank
O FCA Bank S.p.A. é um banco focado principalmente no financiamento de automóveis e no setor da mobilidade. O
FCA Bank S.p.A. oferece produtos financeiros para apoiar as vendas de marcas prestigiosas de automóveis na Itália e
no resto da Europa. Os programas de crédito, leasing, aluguer e financiamento da mobilidade oferecidos pelo FCA
Bank S.p.A. são concebidos especificamente para as redes de vendas, para os clientes particulares e para as frotas de
empresas. O FCA Bank S.p.A. está presente em 17 países europeus e em Marrocos, diretamente ou através de
subsidiárias. Em 31 de Dezembro de 2020, o FCA Bank geria uma carteira de clientes equivalente a perto de 26,2 mil
milhões de euros.

Para mais informações, por favor visite
www.fcabankgroup.com
www.fcabank.it
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