II. CONDITII GENERALE DE CREDIT
Articolul 1. DEFINITII
Tragerea Creditului: Punerea la dispozitia Imprumutatului de catre Banca a sumei acordate in conformitate cu
prezentul Contract prin transferul acestei sume in contul Imprumutatului.
Contract de livrare/Contractul de vanzare: contractul pe baza caruia Imprumutatul stabileste, impreuna cu
Dealerul/Vanzatorul, caracteristicile Vehiculului si termenul de livrare a acestuia (Anexa nr.4 la prezentul
Contract).
Comanda vehicul: anexa a Contractului de vanzare, prin care Imprumutatul stabileste impreuna cu
Dealerul/Vanzatorul caracteristicile si accesoriile/optionalele Vehiculului.
Vehicul: bunul, inclusiv accesoriile/optionalele acestuia, avand caracteristicile circumstantiate si/sau identificat(e) in
Capitolul 2, precum si din Comanda Vehiculului, pentru care Banca ii acorda Imprumutatului un credit.
RON: moneda LEU
ROBOR: Rata dobanzii pe piata interbancara din Romania / indice de referinta pentru rata dobanzii pentru moneda
LEU
EURIBOR: Rata dobanzii pe piata interbancara europeana / indice de referinta pentru rata dobanzii pentru moneda
EUR
EUR: Moneda EURO
Marja = reprezinta marja fixa prevazuta in Anexa nr. 1 Tragerea creditului, care se adauga dobanzii de referinta
EURIBOR/ROBOR in cazul in care Dobanda aferenta Creditului este variabila. Marja este fixa pe toata durata derularii
Contractului.
Dobanda aferenta Creditului = este fixa sau variabila si reprezinta dobanda exprimata procentual perceputa de Banca
pentru Creditul acordat Imprumutatului.
Raport de Evaluare: documentul intocmit de un expert evaluator desemnat de pe listele ANEVAR prin care se
stabileste pretul Vehiculului
Proces Verbal de Executare: documentul intocmit in urma finalizarii procedurii de executare speciale prevazuta
in Contract prin care se transfera dreptul de proprietate asupra adjudecatarului sau dobanditorului.
Articolul 2. OBIECTUL CREDITULUI
2.1. Banca acorda in favoarea Imprumutatului un Credit in Valuta mentionata la Capitolul 2, denumit in continuare
“Creditul” in conditiile prezentului Contract.
2.2. In cazul contractelor in Valuta RON, suma pusa la dispozitia Imprumutatului va fi echivalentul in RON al sumei
facturate de Dealer, din ziua tragerii Creditului. In cazul contractelor in Valuta EUR, suma pusa la dispozitia
Imprumutatului va fi echivalentul in EUR al sumei facturata de Dealer, din ziua tragerii creditului la cursul de
cumparare la vedere EUR/RON al Porsche Bank Romania S.A. din ziua tragerii creditului.
2.3. Suma exprimata in RON, facturata de Dealer, reprezinta diferenta dintre pretul Vehiculului si avans asa
cum sunt mentionate in Capitolul 2 din Contract, la cursul folosit de Dealer.
2.4. Determinarea exacta a sumei in RON pusa la dispozitia Imprumutatului se va face pe baza facturii sau facturii
proforme de rest de plata emise de catre Dealer/Vanzator. Creditul va fi derulat prin contul curent deschis la
Banca de Imprumutat. Costurile aferente deschiderii, administrarii si utilizarii contului curent sunt evidentiate in
Anexa nr 3 „Lista de tarife si comisioane aplicabile persoanelor juridice”, parte integranta din prezentul Contract.
Articolul 3. ACORDAREA SI DESTINATIA CREDITULUI
3.1.

Creditul va fi pus la dispozitia Imprumutatului in contul care se va deschide la data tragerii in numele si pe
seama Imprumutatului si va fi utilizat de catre Imprumutat prin transfer bancar din contul sau deschis la Banca in
contul deschis la Banca de catre Dealer/Vanzator sau in contul Dealerului/Vanzatorului deschis la o alta institutie
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

de credit.
Partile sunt de acord ca tragerea Creditului se va efectua o singura data, intr-o singura transa, in decurs de 4
(patru) luni de la data semnarii prezentului Contract. Tragerea Creditului nu poate fi efectuata in cazul in
care Imprumutatul nu indeplineste conditiile prezentului Contract, sau daca se constata ca Imprumutatul se
afla intr-unul din Cazurile de Culpa mentionate la art.13 din prezentul Contract. In particular, tragerea
Creditului nu poate fi efectuata in cazul in care de la data incheierii prezentului Contract a intervenit o
schimbare semnificativa, care din punctul de vedere al Bancii si dupa consultarea Imprumutatului este de
natura a afecta semnificativ capacitatea Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile prevazute in prezentul
Contract.
Creditul va putea fi utilizat numai daca urmatoarele conditii sunt indeplinite:
a) Imprumutatul a furnizat Bancii toate documentele/informatiile necesare acordarii Creditului;
b) Imprumutatul a achitat avansul precizat la Capitolul 2 din Contract din pretul Vehiculului in termen
de 10 (zece) zile de la data semnarii prezentului Contract si a prezentat Bancii documentul
justificativ in termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la data platii ;
c) Banca a primit factura emisa de catre Dealer reprezentand restul de pret al Vehiculului;
d) Imprumutatul nu se afla in niciunul din Cazurile de Culpa asumate de Imprumutat si mentionate in art.13
din prezentul Contract;
e) In cazul in care Banca nu considera ca producerea unui Caz de Culpa este iminent.
Tragerea Creditului va avea loc la data la care Banca constata indeplinirea conditiilor prevazute la art.3.2
si 3.3. de mai sus. In cazul in care in decurs de 4 (patru) luni de la data semnarii prezentului Contract
Imprumutatul nu indeplineste conditiile prevazute pentru tragerea Creditului la articolele mai sus
mentionate, Banca poate considera Contractul desfiintat de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei alte formalitati, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti.
Creditul va fi utilizat pentru achizitionarea Vehiculului. Utilizarea Creditului in vederea achizitionarii
Vehiculului se va efectua prin transfer bancar din contul Imprumutatului in contul Dealer-ului/Vanzatorului,
deschis la orice societate bancara din Romania, a sumei prevazuta in factura emisa de catre Dealer/Vanzator
reprezentand restul de pret al Vehiculului. Banca este indreptatita sa verifice utilizarea Creditului si sa refuze
orice transfer al sumei creditate in cazul in care constata ca utilizarea Creditului are loc cu incalcare dispozitiilor
prezentului Contract. Momentul intrarii Vehiculului in patrimoniul Imprumutatului va fi data predarii
Vehiculului de catre Dealer/Vanzator Imprumutatului, conform Procesului Verbal de Predare-primire.
Imprumutatul, imputerniceste Banca prin prezentul Contract sa transfere din contul sau in contul Dealerului/Vanzatorului, suma acordata cu titlu de Credit in temeiul prezentului Contract, in vederea platii pretului
Vehiculului, conform facturii emise de catre Dealer/Vanzator. Banca va efectua transferul sumei catre
Dealer/Vanzator numai in cazul in care sunt indeplinite conditiile de tragere a Creditului prevazute la articolele
3.2. si 3.3. de mai sus. In cazul in care este necesara efectuarea unui schimb valutar in acest scop, Banca este
autorizata sa efectueze aceasta operatiune in numele si in contul Imprumutatului. Operatiunile de schimb valutar
efectuate in baza prezentului articol nu vor necesita acordul scris al Imprumutatului, si nici efectuarea vreunei
alte formalitati.
Imprumutatul se obliga ca, in utilizarea creditului acordat, sa respecte reglementarile legale precum si normele
emise de catre Banca Nationala a Romaniei privind operatiunile valutare.

Articolul 4. DURATA CREDITULUI
4.1.

Imprumutul va fi acordat pentru pentru un numar de luni egal cu cel mentionat in Capitolul 2 din prezentul
Contract, incepand de la data tragerii creditului. Data tragerii efective a creditului este mentionata in Anexa
nr.1 la prezentul Contract.
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Articolul 5. DOBANDA. DOBANDA ANUALA EFECTIVA
5.1.
Dobanda aferenta creditului este fixa sau variabila dupa este cum mentionat in Capitolul 2 din Contract.
Banca isi rezerva dreptul de a majora dobanda cu 2 (doua) puncte procentuale, daca in termen de 14 zile calendaristice de
la data solicitarii, Imprumutatul nu a pus la dispozitia Bancii situatiile financiare purtand viza autoritatilor, conform
prevederilor art. 12.1 litera l).
In situatia in care Dobanda aferenta Creditului este variabila, dobanda mentionata in Capitolul 2 reprezinta dobanda
calculata in functie de indicele de referinta EURIBOR/ROBOR valabil la data ofertei de credit la care se adauga Marja
fixa mentionata in Anexa nr 1 si oferta de credit, urmand ca la data Tragerii Creditului si la inteval de fiecare 3 luni,
Dobanda aferenta Creditului sa fie actualizata in functie de evolutia indicelui EURIBOR/ROBOR, in conformitate cu
prevederile art 5.1.1 si art 5.1.2 de mai jos.
5.1.1
In cazul contractelor in Valuta EUR cu Dobanda variabila, dobanda este compusa din indicele de dobanda
EURIBOR valabil la data la care se efectueaza Tragerea Creditului plus Marja fixa, specificata in Anexa nr.1. In cazul
contractelor in Valuta RON cu Dobanda variabila, dobanda este compusa din indicele de dobanda ROBOR valabil la data
la care se efectueaza Tragerea Creditului plus Marja fixa, specificata in Anexa nr.1 la prezentul Contract.
5.1.2
In cazul contractelor cu dobanda variabila, (i) Dobanda se va modifica trimestrial de la data acordarii, in
functie de evolutia indicelui de dobanda EURIBOR la 3 luni, daca Valuta contractului este EUR, (ii) respectiv ROBOR la
3 luni, daca Valuta Contractului este RON. Indicele de dobanda este afisat pe site-ul de internet al Bancii si la toate
punctele de lucru ale Bancii. Dobanzile sunt calculate conform Graficului de rambursare a Creditului si a dobanzilor
aferente, Anexa 2 la prezentul Contract. Dobanda modificata se va aplica la soldul creditului ramas de rambursat. Noua
rata a dobanzii se va reflecta in fiecare nou Grafic de Rambursare ce va fi generat odata cu recalcularea dobanzii la
fiecare termen de 3 luni asa cum este descris mai sus, in acest Articol. Graficul de Rambursare va fi pus la dispozitia
Imprumutatului, la cererea acestuia.
5.2. Dobanda se va aplica la soldul creditului ramas de rambursat.
5.3. Dobanda se stabileste in forma procentuala ca rata anuala de dobanda. Calcularea dobanzii datorate se va efectua
in raport cu luna de 30 de zile si anul de 360 de zile. Dobanda se calculeaza la soldul creditului si se achita lunar.
5.4. Dobanda se datoreaza de la data utilizarii creditului si pana la data rambursarii integrale a debitelor catre Banca
rezultate din prezentul Contract.
5.5. Pentru sumele restante datorate potrivit prezentului Contract, Imprumutatul va plati o dobanda penalizatoare
in valoare de 0,08% pe fiecare zi de intarziere, din soldul ratelor de credit neplatite la scadenta.
5.6. Orice notificare cu privire la modificarea prin act aditional a continutului clauzelor contractuale referitoare la
costuri va fi transmisa de catre Banca Imprumutatului cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora.
Imprumutatul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de
acceptare sau de neacceptare a noilor conditii ce vor fi propuse prin act aditional.
Articolul 6. RAMBURSAREA CREDITULUI
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Creditul (Imprumutul) va fi rambursat in rate lunare de tipul celor mentionate la Capitolul 2 din prezentul
Contract, numarul lunilor, respectiv al ratelor, fiind egal cu durata mentionata in Capitolul 2 din prezentul
Contract.
Prima rata va fi scadenta in data definita si mentionata ca „Zi rambursare” la Capitolul 2 din prezentul Contract.
Prima rata va fi scadenta in prima luna imediat urmatoare celei in care a fost creditat de catre Banca contul
Imprumutatului cu suma Creditului.
Imprumutul va fi rambursat in aceeasi moneda in care a fost acordat, Valuta Contractului fiind mentionata la
Capitolul 2 din prezentul Contract.
Pentru rambursare, Imprumutatul autorizeaza Banca sa incaseze, fara acordul sau prealabil, orice suma datorata
in baza prezentului Contract, prin debitarea automata a oricarui cont deschis pe numele sau la Banca.
In cazul in care este necesara efectuarea unui schimb valutar in acest scop, Banca este autorizata pe intreaga
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perioada de valabilitate a Contractului, sa efectueze aceasta operatiune in numele si in contul Imprumutatului,
utilizand cursul de schimb al Porsche Bank Romania SA (pentru operatiuni pe cont) valabil la data efectuarii
operatiunii. Imprumutatul suporta riscul valutar in cazul acestor operatiuni. Operatiunile de schimb valutar
efectuate in baza prezentului articol nu vor necesita acordul scris al Imprumutatului, precum nici efectuarea
vreunei alte formalitati.
6.6. Partile stabilesc ca data a rambursarii ratelor de credit in ziua de rambursare a fiecarei luni, zi mentionata la
Capitolul 2 din prezentul Contract. In cazul in care data scadentei este o zi nebancara, rambursarea urmeaza a se
face in ziua bancara anterioara scadentei. In cazul in care data scadentei este intr-o zi de 29, 30 sau 31, data
care nu exista intr-o luna calendaristica, rata devine scadenta in ultima zi bancara din acea luna calendaristica.
6.7. Imprumutatul garanteaza rambursarea Creditului si plata dobanzilor si a oricaror sume datorate potrivit
prezentului Contract, cu sumele de bani aflate in conturile Imprumutatului sau care vor intra pe orice cale si cu
orice titlu in conturile acestuia deschise la Porsche Bank Romania SA, care constituie titlu executoriu si in baza
caruia transferul se va face fara nicio formalitate de executare silita, fara notificare sau incuviintare de plata.
6.8. In cazul in care la scadentele stabilite nu sunt rambursate ratele de credit si dobanzile aferente, Banca va notifica
Imprumutatului consecintele ce decurg din Contract ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate. Daca in
termen de 30 de zile de la data scadentei, Imprumutatul nu achita sumele restante, Banca poate declara
exigibil anticipat intregul credit, precum si celelalte obligatii rezultand din prezentul Contract si trece la
executarea silita.
6.9. Operatiunile efectuate de catre Banca prin debitarea conturilor Imprumutatului vor fi reflectate in cadrul
Extrasului de Cont. Imprumutatul se obliga sa verifice lunar corectitudinea tranzactiilor efectuate, iar in cazul in
care observa orice neconcordanta in informatiile furnizate sa informeze Banca in maxim 15 zile calendaristice de
la data scadentei lunare aferenta operatiunii efectuate, prevazuta in graficul de rambursare anexa la prezentul
Contract. In caz contrar, operatiunile vor fi considerate ca acceptate de catre Imprumutat.
6.10. Banca nu raspunde de eventualele datorii survenite ca urmare a lipsei disponibilului in aceste conturi, obligatia
alimentarii conturilor curente apartinand in exclusivitate Imprumutatului.
Articolul 7. RAMBURSAREA ANTICIPATA
7.1.

7.2.

Imprumutatul are dreptul sa achite anticipat integral sau partial, obligatiile sale rezultate din Contract, cu
acordul prealabil al Bancii, insa numai dupa rambursarea a cel putin sase (6) rate si cu conditia
rambursarii cumulate a minim trei (3) rate de principal. Acordul prealabil al Bancii este conditionat de
achitarea comisionului de plata anticipata precum si de achitarea integrala a tuturor datoriilor restante.
Odata cu rambursarea anticipata, Banca emite un nou Grafic de rambursare a creditului si a dobanzilor
aferente in functie de soldul creditului si dobanda in vigoare la data platii anticipate, precum si de optiunea
Imprumutatului cu privire la termenul final de rambursare.

Articolul 8. IMPUTATIA PLATII
8.1.

8.2.

8.3.

Toate sumele achitate la scadenta de Imprumutat sau incasate de catre Banca prin debitarea conturilor sale in
virtutea prezentului Contract, vor fi utilizate in scopul acoperirii datoriei Imprumutatului in urmatoarea
ordine: comisioane, dobanzi curente, credit curent.
In cazul neachitarii la scadenta, sumele achitate de Imprumutat cu intarziere sau recuperate de catre Banca, in
orice modalitate de executare a garantiilor prevazute in prezentul contract, vor fi utilizate pentru acoperirea
debitului Imprumutatului in ordinea urmatoare: cheltuieli de executare, comisioane, dobanzi penalizatoare,
dobanzi restante, credit restant, dobanzi curente, credit curent.
Sumele reprezentand datorii legate de derularea Creditului (comisioane, dobanzi si credite restante si dobanzi
majorate/penalizatoare etc.) pot fi achitate din contul curent al Imprumutatului oricand in cursul lunii.

Articolul 9. COMISIOANE
9.1.

Imprumutatul va achita Bancii un comision de rambursare anticipata a creditului de 2,5% calculat asupra
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9.2.

9.3.

sumelor achitate anticipat.
Banca percepe un comision unic pentru fiecare dintre serviciile prestate la cererea Imprumutatului, in
cuantumul precizat in Capitolul 2 din prezentul Contract. Exemple ne-limitative de servicii pe care Banca
le poate prestata la cererea Imprumutatilor, in functie de particularitatile fiecarui caz/cereri: data scadenta,
schimbare eliberare adresa de confirmare sold, schimbarea valutei creditului, restructurare/rescadentare
credit.
Pentru Creditul acordat prin prezentul Contract, Imprumutatul va datora Bancii un comision de administrare
stabilit ca procent calculat la valoarea totala a Creditului, in cuantumul mentionat la Capitolul 2.2 din Contract.
Comisionul de administrare se calculeaza si se datoreaza odata cu prima rata lunara de Credit.

Articolul 10. GARANTII
10.1.1 Imprumutatul se obliga sa garanteze indeplinirea obligatiilor de rambursare a Creditului acordat si a
dobanzilor aferente, precum si a tuturor obligatiilor care deriva sau pot deriva din Contract, cu
urmatoarele garantii:
a) Cesiunea veniturilor Imprumutatului, realizate din orice activitate. Orice modificari cu privire la modul de
desfasurare a activitatii sau cu privire la sursa sau natura veniturilor Imprumutatului nu vor afecta
garantia reala mobiliara constituita prin contract. Imprumutatul se angajeaza prin Contract sa nu
renunte la vreun drept si sa nu incheie vreun compromis in legatura cu veniturile ce i se cuvin, fara
acordul prealabil al Bancii; veniturile cesionate de catre Imprumutat Bancii sunt, nelimitativ, veniturile
Imprumutatului obtinute din activitati comerciale; dividende,
b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor Imprumutatului deschise la Banca si identificate in Anexa 2 a
Contractului,
c) Ipoteca mobiliara asupra Vehiculului inclusiv accesoriilor/optionalelor acestuia, avand caracteristicile
circumstantiate si/sau identificat(e) in Capitolul 2, precum si din Comanda Vehiculului,
d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contractul de asigurare CASCO incheiat intre Imprumutat si
o Societate de Asigurare avand ca obiect Vehiculul circumstantiat si/sau identificat(e) in Capitolul 2 din
Contract,
e) Cesiunea politei de asigurare CASCO a Vehiculului circumstantiat si/sau identificat(e) in Capitolul 2 din
Contract in favoarea Bancii.
10.1.2 Toate partile si echipamentele incorporate in Vehiculul ce constituie obiectul garantiei, precum si toate
produsele obtinute ca urmare a transferului, schimbului, vanzarii sau oricarei alte forme de instrainare a
bunului afectat garantiei, inclusiv sumele incasate din asigurare, sunt considerate garantii constituite in
favoarea Bancii; aceste echipamente sunt determinate in factura / factura proforma emisa de catre
Dealer/Vanzator.
10.1.3 Banca isi rezerva dreptul de a inscrie toate garantiile constituite si mentionate in prezentul articol in Arhiva
Electronica de Garantii Reale Mobiliare in baza Contractului.
10.1.4 Imprumutatul recunoaste dreptul Bancii de a alege modalitatea de urmarire si de executare silita a garantiilor
si ordinea executarii acestora in caz de neplata a datoriilor si/sau oricand, in cazul in care constatand
culpa Imprumutatului, declara scadenta inainte de termenul final al Contractului.
10.1.5 Imprumutatul, in calitate de debitor constituitor, constituie, la data semnarii Contractului, in favoarea Bancii,
in calitate de creditor ipotecar, o ipoteca mobiliara asupra conturilor Imprumutatului deschise la Banca, in
special asa cum sunt mentionate pe Graficul de rambursare a Creditului si a dobanzilor aferente (Anexa nr.
2) precum si asupra conturilor care vor fi deschise in viitor la Banca precum si asupra tuturor drepturilor
cu privire la sumele existente in aceste conturi, pentru garantarea platii si descarcarii in intregime a obligatiilor
in baza Contract de Credit pana la concurenta sumei principale imprumutate m e n t i o n a t a l a C a p i t o l u l
2 , plus dobanzile, dobanzile majorate, costurile si spezele bancare aferente precum si a oricaror alte sume
datorate sau potential datorate Bancii in baza Contractului de Credit in vigoare la data executarii.
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10.1.6 Imprumutatul, in calitate de debitor constituitor constituie, la data semnarii Contractului, in favoarea Bancii, in
calitate de creditor ipotecar, o ipoteca mobiliara asupra Vehiculului identificat in Capitolul 2 din Contract aflat
in proprietatea Imprumutatului, astfel cum sunt cuprinse in factura / factura proforma emisa de catre Dealer
pentru garantarea platii si descarcarii in intregime a obligatiilor pana la concurenta sumei principale
imprumutate conform Contractului, plus dobanzile, dobanzile majorate, costurile si spezele bancare aferente
precum si a oricaror alte sume datorate sau potential datorate Bancii in baza Contractului. Ipoteca mobiliara
constituita prin Contract include si produsele obtinute in urma valorificarii bunului supus garantiei, in contul
creantei, creanta diminuandu-se cu contravaloarea fructificarii produsului, in conformitate cu prevederile
Codului Civil.
10.1.7 Imprumutatul, in calitate de debitor constituitor, constituie, la data semnarii Contractului, in favoarea Bancii, in
calitate de creditor ipotecar, o ipoteca mobiliara, asupra creantelor rezultand din plata oricarei despagubiri
efectuate in baza contractul de asigurare incheiat intre Imprumutat si asigurator avand ca obiect Vehiculul
identificat in Capitolul 2 din Contract, Vehicul aflat in proprietatea Imprumutatului. Contractul de asigurare
este anexa la prezentul Contract si face parte integranta din acesta.
10.1.8 Imprumutatul se obliga (i) sa permita Bancii si acelor persoane desemnate periodic de catre Banca in acest scop
accesul in scopul verificarii starii si conditiei bunului afectat garantiei precum si la orice evidente ale
Imprumutatului cu privire la acesta, (ii) in cazul in care Banca solicita astfel sa inmaneze acesteia toate
documentele care evidentiaza titlul de proprietate al acestuia asupra bunului afectat garantiei si (iii) sa semneze si
sa puna la dispozitie toate asigurarile, actele, inscrisurile si faptele ce vor fi solicitate de Banca pentru (a)
perfectarea sau conservarea garantiei create prin Contract; (b) conservarea sau protejarea tuturor drepturilor
Bancii din Contract sau (c) facilitarea executarii prezentei garantii sau a oricarei parti din aceasta sau
exercitarea oricarui drept, in oricare dintre aceste cazuri imediat dupa cererea Bancii si pe cheltuiala
Imprumutatului.
10.1.9 Ipoteca mobiliara acorda Bancii dreptul ca pe durata valabilitatii Contractului sa verifice oricand existenta
bunului afectat garantiei, iar in cazul in care constata lipsa unei intretineri corespunzatoare a acestuia,
calitate si valoare, precum si atunci cand constata neplata primelor de asigurare, sa solicite sechestrarea bunului
in mana sa sau a unui tert nominalizat de Banca. In cazul in care Banca va considera ca valoarea bunului afectat
garantiei este substantial afectata, Imprumutatul va acorda, la cerea Bancii, garantii suplimentare in vederea
satisfacerii obligatiei de garantare la valoarea stabilita.
10.1.10 Ipoteca mobiliara acorda Bancii dreptul de a considera ca obligatia garantata a devenit exigibila si de a trece
la urmarirea si executarea silita, in cazul in care constata lipsa unei intretineri corespunzatoare a bunului afectat
garantiei sau alte fapte de natura sa ingreuneze sau sa faca imposibila urmarirea si executarea silita.
10.1.11 Drepturile Bancii conferite de legea romana unui creditor garantat cu o garantie reala ipoteca mobiliara, astfel
cum acestea sunt modificate, extinse si/sau amendate prin Contract, se nasc la semnarea Contractului si vor putea
fi puse in executare de catre Banca in orice moment in legatura cu oricare parte a bunurilor afectate garantiei la
aparitia unui caz de neexecutare conform Contractului.
10.1.12 Ipotecile mobiliare constituite prin Contract sunt garantii continue.
10.1.13 Imprumutatul declara si garanteaza Bancii (i) ca a intreprins toate actiunile necesare pentru a asigura ca
ipotecile mobiliare constituite prin Contract reprezinta obligatii valabile din punct de vedere legal ale
Imprumutatului, care pot fi puse in executare in conformitate cu termenii Contractului, (ii) ca bunurile afectate
garantiilor sunt in proprietatea sa deplina, (iii) ca bunurile afectate garantiilor sunt libere de orice sarcini (cu
exceptia prezentei garantii), (iv) ca nici o persoana nu are dreptul de a formula vreo pretentie cu privire la dreptul
de proprietate, folosinta sau posesie asupra bunurilor afectate garantiilor,(v) ca nu a fost inceput nici un
litigiu sau orice alta procedura judiciara sau administrativa cu privire la titlul de proprietate al Imprumutatului
asupra bunurilor afectate garantiilor, si (vi) ca de la momentul inregistrarii prezentelor ipoteci mobiliare Banca
va avea un drept de preferinta de rang I asupra bunurilor afectate garantiilor. Declaratiile si garantiile
continute in aceasta clauza vor fi considerate a fi reconfirmate de catre Imprumutat in fiecare zi pana la data
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implinirii in intregime a obligatiilor garantate prin Contract, cu privire la circumstantele existente la momentul
respectiv.
10.1.14 Imprumutatul se obliga fata de Banca (i) sa nu constituie si sa nu permita subzistenta nici unei sarcini asupra
bunurilor afectate garantiilor si (ii) sa nu transfere nici un drept cu privire la bunurile afectate garantiilor.
10.1.15 Imprumutatul se obliga sa semneze si sa puna la dispozitie toate actele sau inscrisurile si sa intreprinda toate
actiunile ce vor fi solicitate de Banca pentru (i) perfectarea sau conservarea garantiilor create prin Contract; (ii)
conservarea sau protejarea tuturor drepturilor Bancii din Contract sau (iii) facilitarea executarii garantiilor sau a
oricarei parti din acestea sau exercitarea oricarui drept al Bancii in baza Contract, in oricare dintre aceste
cazuri imediat dupa cererea Bancii si pe cheltuiala Imprumutatului.
10.1.16 Imprumutatul declara ca este de acord ca, in cazul in care nu isi onoreaza obligatiile de plata catre Banca
conform Contractului, Banca va declara creditul scadent si va executa deindata garantiile aferente Contractului.
Drepturile Bancii conferite de legea romana unui creditor garantat cu o ipoteca mobiliara, astfel cum acestea sunt
modificate, extinse si/sau amendate prin Contract, se nasc la semnarea Contractului si vor putea fi puse in
executare de catre Banca in orice moment in legatura cu oricare parte a bunurilor afectate garantiilor, inclusiv
prin luarea in posesie a sumelor existente in conturile Imprumutatului deschise in evidentele Bancii, fara
declararea exigibilitatii anticipate a contractului de Credit, la aparitia unui caz de neexecutare, fie si neplata
unei singure rate de credit sau orice alta suma datorata Bancii, conform Contractului de Credit.
10.1.17 Banca are dreptul sa execute oricare dintre ipotecile mobiliare constituite prin Contract utilizand orice
procedura in conditiile legii, Banca urmand a alege modalitatea cea mai profitabila pentru recuperarea creantei
sale, urmarindu-se acoperirea integrala a datoriilor catre Banca, inclusiv aproprierea oricarui bun afectat
garantiilor in contul creantei Bancii. Banca are dreptul sa debiteze deindata soldurile conturilor afectate
prezentelor garantii, Imprumutatul renuntand in acest sens la beneficiul termenului. In caz de executare silita a
bunurilor afectate garantiei, toate cheltuielile, spezele, precum si toate sumele ramase neacoperite prin
valorificarea acestora sunt si raman in sarcina Imprumutatului.
10.1.18 Banca isi rezerva dreptul, la libera sa alegere, de a isi insusi produsele bunului ipotecat, in contul creantei,
creanta diminuandu-se cu contravaloarea fructificarii produsului, in conformitate cu prevederile Codului Civil.
10.1.19 Atat Banca, cat si mandatarii, administratorii, functionarii, angajatii, delegatii si consultantii acesteia, nu vor
fi raspunzatori pentru nici o pretentie, cerere, obligatie, pierdere, prejudiciu, costuri sau cheltuieli suportate sau
aparute in legatura cu exercitarea sau potentiala exercitare sau omisiunea de a exercita oricare dintre
drepturile si puterile dobandite conform Contractului, altfel decat in cazul culpei grave sau dolului.
10.1.20 Ipotecile constituite prin Contract isi produc efectele de la data la care obligatia garantata ia nastere,
respectiv utilizarea creditului, si isi inceteaza valabilitatea la data platii integrale a tuturor obligatiilor fata de
Banca, obligatii decurgand din Contractul de Credit.
10.1.21 Imprumutatul se obliga sa se abtina de la orice acte care ar putea face dificila sau imposibila executarea
ipotecilor de catre Banca astfel cum acestea vor fi determinate in mod rezonabil de catre Banca, si sa nu
intreprinda nimiccare sa prejudicieze sau sa poata prejudicia drepturile Bancii rezultand din acest Contract.
10.1.22
In mod indepenedent de intervenirea vreunui Caz de culpa si indiferent daca obligatia garantata este lichida si
exigibila, Banca are dreptul la daune-interese pentru distrugerea ori diminuarea valorii bunurilor ipotecate in
favoarea sa, reprezentand diferenta negativa intre valoarea bunurilor distruse sau deteriorate sau a caror
valoare a fost diminuata si valoarea evaluata a bunurilor la data incheierii ipotecii mobiliare asupra lor. Neplata
daunelor-interese constituie Caz de Culpa in conformitate cu prevederile art.13 din Contract.
10.2. Avand in vedere faptul ca, Imprumutatul autorizeaza Banca in mod expres sa inregistreze toate garantiile mai
sus mentionate in orice moment la Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare ("AEGRM")
Imprumutatul in calitate de debitor constituitor, declara in mod expres ca nu solicita comunicarea copiei avizului
de ipoteca in 24 de ore de la inscrierea acesteia. Ca urmare a acestui fapt, Imprumutatul, in calitate de
debitor constituitor, declara in mod expres Oricand, pe toata perioada creditului, la cererea Imprumutatului,
Banca va comunica in mod gratuit Imprumutatului dovada avizului de ipoteca inscrisa la AEGRM.
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10.3. Imprumutatul declara in mod expres ca este de acord ca Banca sa valorifice garantiile fara vreo alta
instiintare sau formalitate cu exceptia celor mentionate in prezentul Contract.
10.4. Imprumutatul se obliga:
a) sa mentina Vehiculul adus in garantie in stare buna;
b) sa efectueze reparatiile necesare pe cheltuiala proprie;
c) sa nu transfere, sa nu vanda, sa nu cesioneze Vehiculul, fara acordul prealabil in scris al Bancii;
d) sa nu constituie nici o sarcina asupra Vehiculului;
e) sa informeze imediat Banca despre aparitia vreunei situatii de fapt sau de drept ce vizeaza in mod direct
Vehiculul;
f) sa permita in orice moment accesul persoanelor autorizate de Banca in locul in care se afla Vehiculul
in scopul inspectarii starii acestuia;
g) sa furnizeze Bancii, oricand, o descriere detaliata a starii Vehiculului;
h) sa asigure Vehiculul la o societate de asigurare solvabila pana la stingerea creantei garantate si sa respecte
prevederile contractului de asigurare in care este parte;
i) sa constituie ipoteca mobiliara in favoarea Bancii asupra tuturor drepturilor banesti pe care le are de primit cu
titlu de despagubiri de la societatea de asigurari;
j) sa nu faca nici un angajament sau sa nu renunte la nici o pretentie referitoare la asigurare;
k) sa apere drepturile Bancii ce decurg din prezentul Contract impotriva oricaror pretentii ale tertelor parti;
l) sa plateasca orice taxe, impozite, cheltuieli de orice natura existente la momentul incheierii prezentului
Contract sau care se nasc pe durata garantiei constituite prin acest Contract si care se platesc cu privire la
Vehicul. La cerere, Imprumutatul va transmite Bancii toate documentele de plata si orice dovezi privind
efectuarea acestor plati, iar daca Imprumutatul nu efectueaza platile, Banca poate, fara a fi insa obligata, sa
plateasca toate sau oricare din aceste taxe, impozite, cheltuieli. Toate sumele cheltuite de Banca in acest scop
vor fi rambursate de Debitor, imediat, la cererea Bancii, si pana in momentul in care vor fi rambursate vor fi
adaugate la sumele garantate prin acest Contract.
10.5. Banca este in drept sa considere obligatia garantata exigibila imediat si sa treaca la executarea garantiei in
cazul in care constata lipsa unei intretineri corespunzatoare a Vehiculului sau alte fapte de natura sa
ingreuneze sau sa faca imposibila urmarirea silita.
10.6. Debitorul declara pe propria raspundere ca Vehiculul adus in garantie este in circuitul civil.
10.7. Drepturile Bancii:
10.7.1 Luare in posesie a Vehiculului.
10.7.1.1 IN CAZ DE NEEXECUTARE, BANCA POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU
LUAREA IN POSESIE A VEHICULULUI AFECTAT GARANTIEI.
10.7.1.2 In acest sens, Imprumutatul sau orice persoana care are posesia bunului afectat garantiei sau
documentelor aferente, va preda odata cu Vehiculul si titlurile si inscrisurile ce atesta dreptul de proprietate
asupra acestuia, fara alte formalitati suplimentare.
10.7.1.3 Creditorul poate prelua bunul mobil, precum si titlurile si inscrisurile care constata dreptul deproprietate al
constituitorului asupra bunului, prin mijloace proprii, dupa o prealabila notificare prin intermediul
executorului judecatoresc.
10.7.1.4 Banca are dreptul, la libera sa alegere, ca pretul vanzarii Vehiculului sa fi determinat fie printr-un Raport de
Evaluare intocmit de un expert evaluator desemnat de pe listele ANEVAR, fie prin vanzarea comercial
rezonabila a Vehiculului. Prin „vanzare comercial rezonabila” partile inteleg acea vanzare conforma
dispozitiilor art. 2446 din Codul Civil.
10.7.1.5 In cazul in care Vehiculul va prezenta deteriorari ce exced sferei unei uzuri normale, Banca, la libera sa
alegere, va putea apela pentru stabilirea pretului Vehiculului la un expert evaluator tert desemnat de pe listele
ANEVAR. Optiunea Bancii cu privire la expertul desemnat sau concluziile cuprinse in raportul de expertiza nu
vor putea fi contestate de catre Imprumutat. Daca pretul stabilit si incasat depaseste Creanta Bancii, Banca va fi
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obligata la plata diferentei catre Imprumutat. In aceeasi maniera, daca Pretul incasat este mai mic decat
Creanta Bancii, Imprumutatul ramane obligat fata de Banca pentru diferenta.
10.7.1.6 Imprumutatul se obliga sa semneze orice documente suplimentare necesare pentru inregistrarea dreptului
de proprietate al Bancii in temeiul prezentului Contract. De asemenea, in masura in care Imprumutatul nu va
semna documentele necesare pentru inregistrarea dreptului de proprietate in favoarea Bancii, indiferent de
ratiune, Banca este mandatata prin semnarea prezentului Contract de catre Imprumutat, sa semneze ea in
numele Imprumutatului orice astfel de document la momentul respectiv, prezentul contract reprezentand o
imputernicire expresa acordata Bancii de catre Imprumutat. Aceasta valoreaza imputernicire si in fata
organelor de politie sau oricaror autoritati in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de inregistrare a dreptului
de proprietate asupra Vehiculului pe numele adjudecatarului sau dobanditorului acestuia in urma vanzarii
directe.
10.7.1.7 In oricare dintre situatiile de mai sus, Banca va notifica Imprumutatul, precum si eventualii alti creditori ai
Imprumutatului care si-au inscris un aviz de garantie reala mobiliara cu privire la Vehicul, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, transmisa la domiciliul, respectiv sediul acestora, despre aplicarea
procedurii, cu indicarea locului, zilei, orei si conditiilor in care va avea loc aceasta. Notificarea va fi facuta de
asemenea maniera incat cu cel putin 5 zile libere inainte de oricare din actiunile de mai sus, aceasta sa parvina
persoanelor indreptatite.
10.7.1.8 La data prevazuta in notificarea de mai sus, se va incheia un Proces verbal de executare care va
consemna modalitatea in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate ca urmare a optiunii exercitate de
Banca in mod unilateral si rezonabil. Procesul verbal de executare valoreaza confirmarea indeplinirii procedurii
de executare silita. Imprumutatul intelege si accepta ca Procesul verbal de executare reprezinta un document
suficient pentru operarea tuturor modificarilor necesare in fata Politiei rutiere sau oricaror altor autoritati
competente a transferului dreptului de proprietate care a operat in conditiile mentionate mai sus pe numele
adjudecatarului sau unui tert dobanditor al Vehiculului.
10.7.2 Sa accepte preluarea Vehiculului cu titlu de dare in plata.
10.7.2.1 In aceasta situatie, Banca va putea prelua in proprietate, ca modalitate alternativa de plata, Vehiculul, in
baza prezentului contract, caz in care Contractul va constitui pentru Banca titlu de proprietate. Pretul va fi stabilit
conform prevederilor legale referitoare la „vanzarea comerciala rezonabila”. Optiunea apartine exclusiv
Bancii. Imprumutatul se obliga sa semneze orice documente suplimentare necesare pentru inregistrarea dreptului
de proprietate al Bancii in temeiul prezentului Contract. De asemenea, in masura in care Imprumutatul nu va
semna documentele necesare pentru inregistrarea dreptului de proprietate in favoarea Bancii, indiferent de
ratiune, Banca este mandatata prin semnarea prezentului contract de catre Imprumutat, sa semneze ea in
numele Imprumutatului orice astfel de document la momentul respectiv, Contractul reprezentand mandat expres
acordata Bancii de catre Imprumutat in acest sens.
10.7.2.2 Banca are dreptul sa vanda orice creanta ipotecata, impreuna cu toate drepturile de garantie si accesoriile
acesteia si sa isi insuseasca pretul, in limita obligatiilor garantate conform Contractului. Vanzarea se va face prin
licitatie publica ori prin negociere directa, prin unul sau mai multe contracte, in bloc sau separat, in orice moment
sau loc, in conditii comerciale rezonabile. Vanzarea creantelor ipotecate se va realiza, la alegerea Bancii fie (i)
prin oricare dintre metodele prevazute in Codul Civil, fie (ii) prin utilizarea vanzarii private sau publice
organizata de catre Banca. Partile stabilesc in mod expres ca vanzarea privata sau publica (inclusiv prin
licitatie publica) a creantelor ipotecate, organizata de catre Banca (personal sau prin intermediul oricarei
persoane desemnate de catre aceasta, inclusiv prin intermediul unui executor judecatoresc)se va realiza prin
organizarea de sedinte de vanzare succesive.
10.7.2.3 Banca are dreptul sa vanda Bunurile ipotecate, si sa isi insuseasca pretul, in limita obligatiilor garantate
conform Contractului. Vanzarea se va face prin licitatie publica ori prin negociere directa, prin unul sau mai
multe contracte, in bloc sau separat, in orice moment sau loc, in conditii comerciale rezonabile. Vanzarea
bunurilor ipotecate se va realiza, la alegerea Bancii fie (i) prin oricare dintre metodele prevazute in Codul Civil,
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10.7.3
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
10.12.

10.13.

fie (ii) prin utilizarea vanzarii private sau publice organizata de catre Banca. Partile stabilesc in mod expres ca
vanzarea privata sau publica (inclusiv prin licitatie publica) a bunurilor ipotecate, organizata de catre Banca
(personal sau prin intermediul oricarei persoane desemnate de catre aceasta, inclusiv prin intermediul unui
executor judecatoresc) se va realiza prin organizarea de sedinte de vanzare succesive, pretul de pornire al
vanzarii fiind valoarea de piata asa cum va fi determinata prin utilizarea oricaror standarde de evaluare
aplicabile de catre orice evaluator desemnat de Banca la libera sa alegere.
Sa ceara instantei competente sa sechestreze Vehiculul daca exista pericolul ca acesta sa fie
deteriorat sau instrainat/transferat fara consimtamantul sau.
Obligatiile Bancii: In cazul platii tuturor obligatiilor de catre Imprumutat sau dupa executarea
garantiei/garantiilor, Banca se obliga sa transmita, la solicitarea scrisa a Imprumutatului, o adresa din care
sa rezulte acordul cu privire la efectuarea mentiunii despre stingerea garantiei/garantiilor la Arhiva
Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Alte Garantii: Imprumutatul va semna si va da toate asigurarile, actele, inscrisurile si va indeplini toate
procedurile pe care Banca le poate cere, inclusiv dreptul de a inspecta bunurile aduse in garantie ale
Imprumutatului, pentru:
a) perfectarea si/sau protejarea garantiilor constituite prin acest Contract;
b) mentinerea si/sau protejarea oricaruia dintre drepturile Bancii conform Contractului sau a oricarui alt
contract intre Banca si Imprumutat;
c) facilitarea obtinerii sau valorificarii Vehiculului sau a oricarei parti din acestea;
d) exercitarea oricarui drept sau libertati cu care Banca este investita prin Contract.
Imprumutatul va obtine si va mentine pe cheltuiala sa orice licenta, permis, acord sau autorizatie care pot
fi necesare Creditorului pentru a beneficia pe deplin de garantia reala mobiliara constituita prin acest
Contract.
Imprumutatul poate primi, la cerere si gratuit, in orice moment pe intreaga durata a Contractului, pe hartie
sau pe alt suport durabil, conform decizie sale, un extras de cont sub forma unui grafic de rambursare.
In cel mult 10 (zece) zile cu incepere de la data stingerii in totalitate a obligatiilor Imprumutatului fata de Banca,
Banca va solicita unui operator autorizat sa se faca mentiune despre stingerea ipotecilor la Arhiva Electronica de
Garantii Reale Mobiliare.
Dupa achitarea/indeplinirea tuturor obligatiilor Imprumutatului fata de Banca, Banca va returna Imprumutatului
originalul Cartii de Identitate a Vehiculului.

Articolul 11. ASIGURARE
11.1. Imprumutatul va asigura Vehiculul achizitionat prin Credit. Imprumutatul se obliga sa mentina in vigoare/
prelungeasca asigurarea Vehiculului pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata fata de Banca conform
prezentului Contract.
11.2. Imprumutatul va incheia o polita de asigurare CASCO cu una din societatile de asigurari agreate de
Banca. Imprumutatul se obliga sa respecte conditiile de asigurare, iar in situatia in care indemnizatia de
asigurare nu va putea fi incasata, indiferent de motiv, se obliga sa achite Bancii toate sumele restante
potrivit prezentului contract. Imprumutatul va suporta orice cheltuieli (daune) care nu sunt acoperite de
catre asigurarea de raspundere civila auto sau de asigurarea CASCO.
11.3. Polita CASCO va acoperi intreaga perioada de creditare si va fi cesionata in favoarea Bancii. Exemplarul
original va fi pastrat in dosarul de creditare pana la momentul rambursarii integrale a Creditului.
11.4. In cazul in care Imprumutatul va scoate din tara Vehiculul finantat va avea obligatia de a extinde/incheia polita
de asigurare impotriva tuturor riscurilor si asigurare completa CASCO pentru furt si daune in afara tarii,
avand ca obiect Vehiculul finantat prin intermediul prezentului Contract.
11.5. In cazul in care Imprumutatul nu incheie si/sau prelungeste asigurarea Vehiculului, Banca are dreptul, fara
a fi obligata in nici un fel, sa solicite incheierea si/sau prelungirea asigurarii in numele si pe contul
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Imprumutatului. In acest caz, Banca este indreptatita sa aleaga societatea de asigurare.
11.6. Imprumutatul va anunta Banca si societatea de asigurari in cazul producerii oricaror evenimente asigurate,
in termen de 24 de ore de la producerea acestora.
In cazul furtului sau al daunei totale, Banca va primi de la Asigurator o despagubire egala in primul an de
credit cu pretul de achizitie, iar in urmatorii ani, cu valoarea de piata a Vehiculului achizitionat prin
credit, conform grilei de uzura a Asiguratorului din care se vor deduce un procent neacoperit specificat in
oferta de asigurare, primele de asigurare restante pana la sfarsitul anului de asigurare si valoarea epavei.
Despagubirea platita de Asigurator va fi utilizata in vederea acoperirii creantelor Bancii. In cazul in care
valoarea despagubirii depaseste aceste creante, diferenta va fi platita Imprumutatului. In cazul in care
valoarea despagubirii nu acopera valoarea Creditului, Banca este autorizata sa valorifice garantiile
acordate in temeiul acestui Contract.
In situatia in care Imprumutatul inregistreaza datorii restante fata de Banca mai vechi de 30 de zile din
credite si/sau dobanzi, sau daca impotriva acestuia a fost declansata procedura judiciara de recuperare a
creantelor, sumele rezultate din despagubire vor fi utilizate de Banca pentru recuperarea creantelor restante.
11.7. In cazul in care primele de asigurare CASCO nu sunt achitate la datele scadente, Imprumutatul
imputerniceste Banca prin prezentul Contract sa debiteze orice cont de disponibilitati sau de depozit ajuns
la termen, al Imprumutatului cu sumele reprezentand prime de asigurare si sa efectueze plata acestora. Ca
urmare a mandatului primit de la Imprumutat, Banca are dreptul si posibilitatea, la alegerea sa, de a debita
sau nu conturile Imprumutatului, nicidecum obligatia de a face.
11.8. In cazul in care Imprumutatul nu are disponibilitati in cont, Banca isi rezerva dreptul, la alegerea sa, de a
plati in numele Imprumutatului primele de asigurare. In cazul in care Banca alege sa plateasca, atunci primele
platite vor fi inregistrate ca debit al Imprumutatului fata de Banca. Aceste sume vor fi recuperate, cu
prioritate fata de obligatiile de plata din prezentul Contract, din contul curent al Imprumutatului sau din
orice alte conturi deschise la Banca. In cazul in care debitul nu va fi acoperit, Banca va putea recupera
datoriile Imprumutatului, prin orice modalitate prevazuta de lege.
Articolul 12. OBLIGATIILE IMPRUMUTATULUI. DREPTURILE IMPRUMUTATULUI
12.1. Imprumutatul se obliga fata de Banca:
a) sa respecte in totalitate prevederile prezentului Contract;
b) sa utilizeze Creditul exclusiv in scopul pentru care a fost acordat si in conditiile prevazute in prezentul
Contract;
c) sa plateasca avansul in forma, continutul si conditiile solicitate de Banca prin prezentul Contract;
d) sa constituie ipoteca mobiliara asupra conturilor Imprumutatului identificate in Anexa 2; sa constituie ipoteca
mobiliara asupra Vehiculului, inclusiv accesoriile/optionalele acestuia, avand caracteristicile circumstantiate
si/sau identificat(e) in Capitolul 2, precum si in Comanda Vehiculului si sa constituiei ipoteca mobiliara asupra
creantelor rezultand din contractul de asigurare, ce constituie Anexa 6 la Contract, avand ca obiect Vehiculul
circumstantiat in cadrul Capitolul 2 din Contract; elementele contractelor de ipoteca mobiliara sunt incluse in
Contract;
e) sa depuna cel mai tarziu la data scadentei in contul sau curent deschis la Banca sumele datorate in vederea
rambursarii Creditului acordat si a dobanzilor la zi, precum si a oricaror sume datorate potrivit prezentului
Contract. Nu va fi considerata valabila orice plata/depunere efectuata intr-un alt cont decat contul curent al
Imprumutatului deschis la Banca in vederea rambursarii Creditului acordat, a dobanzilor, precum si a oricaror
sume datorate potrivit prezentului Contract. Imprumutatul/Coplatitorul va avea obligatia de a efectua o plata
valabila potrivit prezentului paragraf. De asemenea, nu va fi considerata valabila orice plata/depunere efectuata
intr-un alt cont decat contul indicat de societatea de asigurare in vederea platii primelor de asigurare CASCO
aferente Vehiculului finantat. Imprumutatul/Coplatitorul va avea responsabilitatea si obligatia de a efectua o plata
valabila potrivit prezentului paragraf;
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f) sa achite toate comisioanele prevazute in prezentul Contract;
g) sa mentina in conturile sale deschise la Banca/va depune in contul deschis de Banca fonduri suficiente pentru
rambursarea Creditului, conform Graficului de Rambursare - Anexa 2 la Contract;
h) sa ramburseze Bancii toate cheltuielile efectuate in scopul recuperarii Creditului si a dobanzilor restante;
i) sa ramburseze Bancii toate costurile sau taxele suportate de aceasta in decursul executarii Contractului;
j) sa aduca la cunostinta Bancii, in termen de 5 zile bancare, schimbarile survenite in ceea ce priveste modificarea
denumirii, schimbarea sediului/adresei si a datelor sale de identificare si de contact, precum si modificarea
administratorilor;
k) sa puna la dispozitia Bancii toate documentele/informatiiile solicitate referitoare la Creditul acordat;
l) in termen de 14 zile calendaristice de la data solicitarii adresata Imprumutatului de catre Banca (transmisa prin
orice mijloc precum - enumerare nelimitativa - telefon, fax, sms, e-mail, notificare scrisa) sa puna la dispozitia
Bancii, de doua ori pe an situatiile financiare (bilantul de la jumatatea anului si de la finalul anului) in forma depusa
la autoritatile cu atributii de primire vizare a situatiilor financiare;
m) sa aduca la cunostinta Bancii, in termen de 5 zile bancare, producerea oricaror evenimente de forta majora,
imprevizibile si inevitabile care il impiedica sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Contract si sa
puna la dispozitia Bancii dovada producerii unui astfel de eveniment. Forta majora definita potrivit prevederilor
legale nu absolva pe Imprumutat de obligatia rambursarii datoriilor catre Banca;
n) sa instiinteze Banca in scris despre intentia sa de a rambursa anticipat creditul partial sau integral cu cel putin 5
zile bancare in avans;
o) sa declare Bancii orice alte credite angajate la alte institutii de credit, societati de leasing sau alte cumparari cu
plata in rate;
p) sa incheie polita de asigurare CASCO, s-o cesioneze in favoarea Bancii, sa plateasca primele de asigurare, daca
partile nu au convenit altfel;
q) sa depuna la Banca in termen de 30 zile de la livrare cartea de identitate a Vehiculului, in original, daca
partile nu au convenit altfel;
r) sa aduca la cunostinta Bancii, in termen de maxim 5 zile de la data producerii, orice situatie care ar putea
determina modificarea conditiilor de acordare a Creditului;
s) sa nu contracteze alte credite de la alte institutii de credit, societati de leasing, alte cumparari cu plata in
rate sau orice alta forma de finantare in perioada cuprinsa intre data semnarii prezentului Contract si data utilizarii
efective a Creditului, fara acordul prealabil al bancii.
t) Banca are dreptul sa considere exigibila creanta garantata si sa execute ipoteca in cazul in care constata lipsa
unei intretineri corespunzatoare a bunului ipotecat sau alte fapte, imputabile debitorului, de natura sa faca
dificila sau imposibila executarea ipotecii, astfel cum aceste fapte sunt determinate prin prezentul Contract.
12.2. Imprumutatul are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite tragerea Creditului in conformitate cu prevederile Contractului;
b) sa primeasca un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/ grafic de rambursare la cerere si gratuit in
orice moment si pe intreaga durata a Contractului;
c) sa solicite conform contractului, rambursarea anticipata totala sau partiala a creditului;
d) la incetarea Contractului, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere, denuntare unilaterala, ori a celui de
rambursare anticipata din partea Imprumutatului, sa primeasca gratuit un document care sa ateste faptul ca au
fost stinse toate obligatiile dintre parti. Totodata, se inchid si conturile creditului, fara a fi necesara depunerea unei
alte cereri de catre Imprumutat si fara plata unor costuri suplimentare, cu exceptia urmatoarelor situatii:
- contul curent a fost deschis anterior contractarii creditului, in vederea derularii altor operatiuni;
- la data incetarii Contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de
catre Imprumutat;
- conturile sunt poprite sau indisponibilizate conform prevederilor legale pentru indeplinirea de catre
Imprumutat a unor obligatii asumate fata de banca sau fata de tert.
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e) orice alte drepturi prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Articolul 13. RASPUNDEREA IMPRUMUTATULUI
13.1.

In conditiile prezentului Contract sunt considerate in mod expres Cazuri de Culpa:
a) Imprumutatul sau orice alta entitate din grupul sau, inclusiv orice Afiliat al Imprumutatului, nu isi
indeplineste obligatiile rezultand din alte Contracte incheiate cu Banca sau cu orice alta entitate din
grupul acestuia, inclusiv cu orice Afiliat al Bancii, obligatii care, conform prevederilor respectivelor
Contracte dau dreptul Bancii sau, dupa caz, entitatii din grupul Bancii, inclusiv oricarui Afiliat al
acestuia, sa le rezilieze;
b) prezentarea de catre Imprumutat de documente si/sau furnizarea de informatii incomplete si /sau false
si/sau omisiunea de a comunica Bancii documente/informatii in scopul de a induce in eroare Banca;
c) folosirea Creditului in alt scop decat cel precizat in prezentul contract (Banca are dreptul sa verifice cum
s-a realizat destinatia Creditului);
d) diminuarea cu rea credinta de catre Imprumutat a valorii averii personale prin instrainarea bunurilor,
neconservarea valorii lor sau inlocuirea acestora cu bunuri de acelasi fel dar avand calitati inferioare
si/sau uzura mai mare;
e) neprezentarea in original a cartii de identitate a Vehiculului/Vehiculelor precum si a oricaror altor
documente solicitate de Banca;
f) neasigurarea Autovehiculului(elor) finantat(e) si adus(e) in garantie si/sau neplata catre societatea de
asigurare a primelor de asigurare CASCO aferente Autovehiculului finantat;
g) folosirea Autovehiculului/Autovehiculelor aduse in garantie de o maniera dezavantajoasa;
h) incalcarea de catre Imprumutat a oricaror obligatii asumate prin prezentul Contract;
i) a fost introdusa orice actiune judecatoreasca, cerere de executare silita, cerere de sechestru sau orice
alta actiune similara impotriva Imprumutatului, a bunurilor sau veniturilor aduse in garantie/cesionate in
favoarea Bancii prin prezentul Contract;
j) orice incalcare de catre Imprumutat a termenilor sau conditiilor Contractului, incalcare pe care Banca o
considera imposibil de a fi remediata sau daca a fost remediata, Banca considera ca nu a fost remediata
intr-o maniera satisfacatoare;
k) daca indiferent de motiv, orice garantie constituita in favoarea Bancii inceteaza sa mai poata fi executata
in conformitate cu termenii sai sau este declarata nula printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

Articolul 14. DREPTURILE BANCII. OBLIGATIILE BANCII
14.1.

In cazul in care Imprumutatul isi incalca oricare dintre obligatiile contractuale, precum si la aparitia
oricarui Caz de Culpa, Banca este indreptatita:
a)sa rezilieze Contractul in baza unei simple notificari scrise, transmisa Imprumutatului, in cazul in care
Imprumutatul intelege sa nu remedieze integral si exact Cazul de Culpa, in termenul pe care Banca
il acorda prin notificare, simpla intervenire a Cazului de Culpa reprezentand punerea in intarziere de
drept a Imprumutatului;
b) sa retina, din conturile Imprumutatului, fara a fi necesar acordul acestuia, toate sumele datorate in virtutea
prezentului Contract, cu prioritate fata de alte datorii ale Imprumutatului, cu respectarea exceptiilor
prevazute de lege;
c) sa recupereze prin orice masuri legale, toate sumele datorate Bancii de catre Imprumutat in virtutea
Contractului sau in legatura cu acesta, la data exigibilitatii;
d) sa declare scadente si exigibile toate sumele datorate in baza acestui Contract si sa treaca la restanta
intregul sold al creditului. Banca nu va fi raspunzatoare fata de terti pentru nicio dauna ce ar putea fi
provocata sau ar avea legatura cu declararea Creditului ca scadent anticipat si exigibil. Totodata,
Imprumutatul ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte
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antrenate de exigibilitatea anticipata a Creditului platind Bancii toate costurile si cheltuielile antrenate
de executarea rambursarii anticipate/imediate a Creditului. In aceste situatii Imprumutatul este decazut din
beneficiul termenelor prevazute in favoarea sa.
14.2. In cazul in care Imprumutatul intarzie 1 (una) zi cu achitarea ratelor datorate, Banca va raporta acest fapt
la Centrala Riscurilor Bancare si/ sau alte structuri asemanatoare existente. Informarea institutiilor
mentionate se va face de catre Banca in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
14.3. Banca are urmatoarele obligatii:
a) sa informeze Imprumutatul complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si
serviciilor oferite de Banca, astfel incat decizia pe care o va adopta Imprumutatul in legatura cu acestea sa
corespunda cat mai bine nevoilor sale;
b) sa notifice Imprumutatul in conditiile mentionate in prezentul Contract:
c) sa ofere la cererea Imprumutatului, gratuit, in orice moment, pe intreaga durata a Contractului, un exemplar al
graficului de rambursare, pe hartie sau pe alt suport durabil;
d) orice alte obligatii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
Articolul 15. DECLARATIILE IMPRUMUTATULUI
a) autorizeaza Banca, pe intreaga durata a Contractului, in mod expres si irevocabil, sa recupereze din
orice cont deschis la Banca, curent sau de depozit, chiar neajuns la termen, sumele reprezentand obligatii de
plata fata de Banca, inclusiv sumele reprezentand prime de asigurare ale Vehiculului daca sumle aflate in contul
din care se ramburseaza ratele scadente sunt induficiente pentru acoperirea acestora;
b) autorizeaza Banca, pe intreaga durata a Contractului, in mod expres si irevocabil, sa transmita asiguratorului/
oricarei autoritati abilitate precum si catre diverse parti utilizate de catre Banca pentru externalizarea
anumitor servicii bancare toate informatiile necesare derularii Contractului si a contractului de asigurare;
c) autorizeaza Banca, in mod expres si irevocabil, ca in situatia in care Autovehiculul nu a putut fi
individualizat in momentul semnarii prezentului Contract, sa completeze garantiile aferente cu elementele ce
individualizeaza Autovehiculul, mentionate in factura finala sau asupra Autovehiculului la Arhiva Electronica
de Garantii Reale Mobiliare;
d) autorizeaza Banca, pe intreaga durata a Contractului, in mod expres si irevocabil, sa efectueze in
numele si pe seama sa, operatiunile de plati mentionate in prezentul Contract;
e) declara ca a fost informat in mod corect si complet de catre Banca, inainte de semnarea prezentului
Contract, despre contractele de credit oferite de catre Banca, despre documentatia de credit necesara acordarii
unui credit si considera ca tipul si suma sunt adecvate situatiei sale financiare, cunoscand avantajele si
dezavantajele asociate cu produsul propus;
f) a citit cu atentie si s-a familiarizat cu toate clauzele prezentului Contract, inclusiv cluza de impreviziune,
intelegand si acceptand prevederile si efectele decurgand din executarea acestor clauze; declara ca a primit un
exemplar al prezentului Contract si al graficului de rambursare.
g) nu exista nici un caz de intarziere la plata la care sa fie parte sau ca urmare a caruia sa fie supus executarii,
si nici un litigiu, arbitraj sau procedura administrativa in curs sau care urmeaza sa fie initiata impotriva sa, si care
sa afecteze substantial capacitatea acestuia de a respecta termenele si obligatiile stabilite in prezentul Contract;
h) toate informatiile, confirmarile si rapoartele furnizate Bancii in legatura cu Creditul au fost si vor ramane
corecte si adevarate si nu s-a omis nici un fapt datorita caruia declaratiile cuprinse in prezentul Contract ar putea
deveni in mod substantial false;
i) nu va incheia acte similare care sa influenteze capacitatea de rambursare fara acordul prealabil al Bancii;
j) va pune la dispozitia Bancii, oricand, informatiile solicitate in legatura cu Creditul;
k) nu are alte angajamente de plata si nu este implicat in alte litigii cu tertii, decat cele mentionate in Cererea
sa de credit completata in vederea aprobarii prezentului Credit, Cerere ce constituie Anexa la prezentul contract
si face parte integranta din acesta.
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Articolul 16. EXECUTAREA SILITA
16.1. Imprumutatul recunoaste dreptul Bancii de a alege modalitatea de urmarire si de executare silita a garantiilor
si ordinea executarii acestora in caz de neplata a datoriilor si/sau oricand in cazul in care, fiind indeplinite
conditiile din articolul 14 de mai sus, Banca declara scadente inainte de termen obligatiile Imprumutatului.
16.2. Banca va trece la executarea silita a Creditului numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data scadentei
obligatiei restante.
16.3. In cadrul termenului de 30 de zile Banca va notifica pe Imprumutat asupra intentiei sale de a trece la recuperarea
creditului restant.
16.4. Imprumutatul declara ca a luat la cunostinta si este de acord cu faptul ca, in caz de neexecutare a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, inainte de declararea creditului ca fiind exigibil anticipat, in scopul inlesnirii
recuperarii pe cale amiabila a sumelor reprezentand intarzieri ale platilor scadente, Banca poate transmite
Imprumutatului informari, apeluri de colectare, notificari, instiintari de plata, somatii, notificari.

Articolul 17. CLAUZE DE NERENUNTARE
17.1. Intarzierea sau neexercitarea de catre Banca a oricarui drept contractual, nu va impiedica Banca sa isi
exercite acest drept si nu va fi considerata ca reprezentand un acord cu privire la neindeplinirea la timp a
obligatiilor contractuale de catre Imprumutat.
17.2. Exercitarea partiala de catre Banca a drepturilor sale nu va impiedica exercitarea acestor drepturi ulterior.

Articolul 18. CESIUNEA
18.1. Drepturile si obligatiile Imprumutatului rezultate din acest Contract nu pot fi cesionate, novate, delegate
sau transferate vreunei terte persoane, fara acordul prealabil si in scris al Bancii.
18.2. Banca poate sa transfere, cesioneze, noveze, delege drepturile si obligatiile sale conform prezentului Contract
oricarei terte persoane, fara a fi necesar acordul prealabil al Imprumutatului, cu obligatia acesteia din urma
(terta persoana) de a fi legat de aceleasi obligatii contractuale ca si Banca, potrivit Contractului. Imprumutatului
va fi notificat de catre Banca in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea sau dupa caz inregistrarea la
autoritatiile competente a transferului /cesiunii/ novatiei. Contractul va fi considerat ca incheiat in
beneficiul si va da nastere unei obligatii valide si executorii pentru un comparator sau o persoana care
preia activele Bancii, un succesor al Bancii sau orice cesionar al acestora.

Articolul 19. NOTIFICARILE INTRE PARTI.
19.1. Orice notificare/comunicare adresata de catre una dintre parti celeilalte este valabil indeplinita daca va fi
transmisa la adresa/sediul mentionat in partea introductiva a prezentului Contract.
19.2. In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de catre oficiul postal primitor
ori dovada de comunicare se poate face prin orice fel de confirmare de primire, inclusiv de la executorul
judecatoresc chiar si in cazul in care se refuza primirea corespondentei sau ridicarea acesteia de la oficiul postal.
19.3. Daca notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a
fost expediata.
19.4. Notificarile/comunicarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate printruna dintre modalitatile mentionate mai sus.
19.5. Imprumutatul se poate adresa Bancii, in scris sau verbal, la oricare dintre sediile acesteia, orice
reclamatii/intrebari legate de contract.
19.6. Notificarile referitoare la modificarea taxelor si comisioanelor aferente contului curent vor fi transmise
Imprumutatului cu 2 luni inainte de intrarea lor in vigoare (conform reglementarilor legale in vigoare), in aceasta
situatie modificarea cuantumului acestor taxe intrand in vigoare fara nicio alta formalitate si fara semnare de acte
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aditionale la Contract. In situatia in care Imprumutatul nu este de acord cu noul cuantum al acestor taxe, tarife si
comisioane, acesta este indrituit sa denunte Contractul pana la data indicata de catre Banca pentru intrarea in
vigoare a noilor cuantumuri aplicabile.
Articolul 20. PROCEDURA IN CAZUL INCETARII CONTRACTULUI DE CREDIT
20.1. Imprumutatul poate solicita oricand incetarea Contractului, cu conditia achitarii tuturor obligatiilor ce decurg
din Contract, acestea devenind scadente si exigibile.
20.2. Pentru a solicita incetarea Contractului, Imprumutatul si Banca trebuie sa parcurga integral urmatoarea
procedura:
a) Imprumutatul va formula o Cerere incetare contract / Cerere inchidere anticipata, pe care o va depune
la registratura Bancii sau o va transmite prin posta cu confirmare de predare primire;
b) Banca va face o Calculatie de inchidere a creditului continand suma ce trebuie rambursata Bancii de
catre Imprumutat (eventuale rate restante + capital + dobanda) si termenul de valabilitate a calculatiei;
c) Banca va transmite Imprumutatului Calculatia de inchidere a creditului, prin posta cu confirmare de
predare primire sau prin e-mail ori fax la adresa / numarul indicat de catre Imprumutat in cererea sa;
d) Imprumutatul va plati sumele datorate conform Calculatiei de inchidere a creditului;
e) Banca va inchide creditul si/sau conturile Imprumutatului;
f) Banca va elibera gratuit Imprumutatului o adeverinta inchidere contract in care se va mentiona ca
Imprumutatul nu mai are datorii fata de Banca.
20.3. Banca va putea denunta Contractul inainte de implinirea termenului pentru motive temeinice in legatura cu
Imprumutatul. Printre motivele temeinice se mentioneaza nelimitativ activitati de spalare a banilor si/sau
terorism in legatura cu Imprumutatul. Denuntarea unilaterala stinge de indata dreptul Imprumutatului de a
utiliza creditul. In acest caz Banca trebuie sa acorde un termen de 15 zile pentru rambursarea sumelor
utilizate si a accesoriilor acestora.
Articolul 21. SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR / LITIGIILOR
21.1. Prezentul Contractul este guvernat de legea romana.
21.2. Partile vor solutiona neintelegerile legate de prezentul Contract pe cale amiabila. In acest sens,
Imprumutatul va depune la registratura Bancii sau va transmite prin posta cu confirmare de predare primire
cererea/reclamatia. In acest caz, Banca va raspunde la reclamatia depusa de catre Imprumutat intr-un termen de
30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazul in care partile nu ajung la un acord, acestea convin ca
neintelegerile sau litigiile sa fie deduse spre judecata instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.
Articolul 22. CONFIDENTIALITATE
22.1. Fiecare dintre Parti se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, documentelor si a oricaror informatii legate de
intrarea in vigoare, incheierea, executarea si incetarea prezentului contract.
22.2. Niciuna dintre Parti nu va divulga informatiile confidentiale prevazute mai sus unei terte parti (alta decat proprii
angajati ale caror responsabilitati impun cunoasterea respectivelor informatii), fara a obtine in prealabil
consimtamantul scris expres al celeilate Parti in acest scop. Pe cale de exceptie, Banca are dreptul sa divulge
informatiile mai sus mentionate societatilor care fac parte din grupul sau de societati si angajatilor acestora si
consultantilor sai in domeniul contabil, financiar si juridic, etc.
22.3. Niciuna dintre Parti nu va putea folosi informatiile confidentiale pentru desfasurarea altor activitati decat cele pe
care le implica intrarea in vigoare, incheierea, interpretarea, executarea si incetarea prezentul Contract.
22.4. Fiecare Parte va putea insa sa divulge informatiile confidentiale daca acest lucru este prevazut de lege sau la cererea
unei instante judecatoresti sau alta autoritate competenta.
22.5. Banca are dreptul sa ceara pe parcursul derularii prezentului Contract informatii actualizate despre Imprumutat
si situatia financiara a acestuia, pe care Imprumutatul i le va pune la dispozitie neintarziat.
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Articolul 23. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
23.1. Cu privire la datele cu caracter personal pe care Banca si Imprumutatul le pot prelucra in executarea prezentului
contract (de exemplu, datele cu caracter personal ale mandatarilor si/ sau reprezentantilor legali sau conventionali
ai Clientului, ale garantilor/ avalistilor, beneficiarilor reali, ale imputernicitilor pentru operatiuni pe cont ai
Clientului, ale persoanelor de contact), Banca si Imprumutatul actioneaza fiecare in calitate de operator de date cu
caracter personal (denumite in continuare in mod individual ”Operatorul” si/sau in mod colectiv ”Operatorii”).
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de fiecare Operator in conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), cu Legea de punere in aplicare a
prevederilor GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
23.2. Fiecare dintre Operatori isi asuma urmatoarele obligatii:
1. sa isi respecte obligatiile aferente calitatii de Operator prevazute de GDPR;
2. sa puna in aplicare si sa mentina masuri tehnice si organizatorice adecvate care sa indeplineasca cerintele
GDPR;
3. sa ia toate masurile necesare pentru a asigura responsabilizarea intregului sau personal cu acces la datele cu
caracter personal si pentru a se asigura ca toti membrii personalului sau sunt obligati sa pastreze
confidentialitatea datelor cu caracter personal;
4. sa isi respecte obligatiile aferente calitatii de Operator cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter
personal si sa informeze cealalta parte cu privire la orice asemenea incalcare a securitatii datelor cu caracter
personal semnificativa pentru cealalta parte, fara nicio intarziere nejustificata;
5. in executarea prezentului contract, fiecare Operator poate contracta furnizori de servicii care au calitatea de
Persoane imputernicite de operator cu conditia ca acestea sa fie tinute de obligatiile prevazute de GDPR;
6. Niciun Operator nu va transfera date cu caracter personal catre nicio tara din afara Spatiului Economic
European, cu exceptia cazului in care ofera garantii adecvate pentru transferul efectuat, cum ar fi: (i) transfer
catre orice tara considerata de catre Comisia UE ca asigura un nivel de protectie adecvat; (ii) transfer in
conformitate cu principiile Privacy Shield (sau o schema care il poate inlocui din cand in cand) sau (iii)
transfer supus unui alt mecanism de transfer de date sau a unor alte garantii adecvate conform cerintelor
GDPR.
23.3. Imprumutatul declara ca a fost informat in mod corect si complet de catre Banca, inainte de semnarea
prezentului Contract, despre aspectele privind procesarea, de catre Porsche Bank, a datelor cu caracter personal ale
persoanelor vizate in relatia cu Imprumutatul, in vederea initierii si executarii prezentului Contract, conform
Articolului 11 – Informare privind prelurarea datelor cu caracter personal din Conditiile Generale Bancare:
a. Categorii de persoane vizate in relatia cu Imprumutatul si categorii de date personale prelucrate
b. Scopurile si temeiul juridic al prelucrarii
c. Transferul Datelor Personale ale persoanelor vizate in relatia cu Clientul
d. Durata de stocare a Datelor Personale ale persoanelor vizate in relatia cu Clientul
e. Drepturile persoanei vizate in relatia cu Clientului privind protectia Datelor Personale.
23.4. Avand in vedere faptul ca, in anumite situatii, datele personale ale persoanelor vizate in relatia cu Imprumutatul
sunt preluate din documentatia de initiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu Imprumutatul, Porsche Bank
neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor cu
caracter personal, este responsabilitatea Imprumutatului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la
prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Porsche Bank conform Articolului 11 – Informare privind
prelurarea datelor cu caracter personal din Conditiile Generale Bancare, precum si sa obtina consimtamantul
reprezentantilor sai legali pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit, utilizand Anexa nr. 2 Credit PJ _versiune_05/25.02.2019
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Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit la Cerere de deschidere de cont & cerere de
credit, daca este cazul.
23.5. Oricare dintre Operatori il va despagubi pe celalalt pentru pierderile, daunele, costurile, cheltuielile si alte obligatii
(inclusiv taxele juridice si altele) suportate sau impuse celeilalte parti si referitoare la o pretentie a unui tert in
masura in care rezulta din nerespectarea de catre cealalta parte a obligatiilor de protectie a perlucrarii datelor cu
caracter personal care ii revin.
Articolul 24. ALTE CLAUZE
24.1. Banca nu va putea modifica unilateral prevederile contractuale fara incheierea unui act aditional acceptat de
catre Imprumutat, cu exceptia modificarii dobanzii, taxelor si comisioanelor conform prevederilor art. 5.1,
coroborate cu art. 12.1 litera l), art. 19.6. Astfel, in cazul in care nu este de acord cu modificarile propuse
de catre Banca, Imprumutatul are dreptul de a a solicita incetarea contractului, urmand sa achite pana la
momentul incetarii acestuia toate obligatiile contractuale fata de Banca.
24.2. Evenimentele de forta majora invocate de catre Imprumutat nu il exonereaza pe acesta de plata datoriilor
catre Banca rezultate din prezentul Contract.
Exceptand procedurile impuse prin legislatia specifica in mod distinct, Imprumutatul intelege si accepta
posibilitatea ca, in cazul survenirii unor schimbari exceptionale a imprejurarilor care au stat la baza incheierii
Contractului, independente de vointa Bancii, executarea obligatiilor sale in conformitate cu aceast Contract sa
devina mai oneroasa. In considerarea acestor prevederi si in sensul Art. 1271 alin. (3) par. (c) din Codul Civil,
Imprumutatul este de acord sa isi asume riscul cu privire la aparitia unor astfel de imprejurari, fiind tinut sa isi
indeplineasca obligatiile asumate prin acest Contract independent de astfel de schimbari exceptionale ale
imprejurarilor care au stat la baza incheierii Contractului. Prin asumarea acestor riscuri, Imprumutatul intelege si
accepta faptul ca nu va putea solicita unei instante de judecata adaptarea Contractului in cazul aparitiei unor
imprejurari exceptionale de natura celor indicate mai sus.
24.3. In cazul in care Vehiculul care face obiectul finantarii nu este furnizat sau nu este conform cu contractul de
vanzare, Imprumutatul se va adresa vanzatorului/Dealerului in vederea satisfacerii pretentiilor la care are
dreptul in conformitate cu legislatia sau cu contractul incheiat intre Imprumutat si Vanzator/Dealer.
24.4. Prezentul Contract constituie titlu executoriu, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 99/2006
privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare.
24.5. Modificarea prezentului Contract se va face numai prin Act Aditional incheiat in scris intre partile
contractante, mai putin situatiile reglementate expres prin prezentul contract, cand Banca este mandatata
de Imprumutat sa completeze contractul corespunzator.
24.6. Prezentul Contract, impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere dintre
acestea in legatura cu obiectul prezentului Contract.
24.7. Urmatoarele anexe sunt parte integranta din Contract:
• Anexa nr.1 - Tragerea creditului
• Anexa nr.2 - Graficul de rambursare a Creditului si a dobanzilor aferente
• Anexa nr.3 - Lista de Tarife si Comisioane Cont Curent & Tranzactii - Persoane Juridice
• Anexa nr.4 - Contractul de vanzare (inclusiv Comanda Vehiculului)
• Anexa nr.5 - Cererea de credit
• Anexa nr.6 - Conditii de asigurare CASCO
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Incheiat astazi..................................... in 2 (doua) exemplare), 1 (un) exemplar pentru Banca si 1 (un) exemplar
pentru Imprumutat.

CREDITOR
PORSCHE BANK ROMANIA SA

IMPRUMUTAT
__________________________________

SEF DEP. OPERATIUNI BANCARE
MADALIN DUMITREASA

Imputernicit
__________________________________
(nume, semnatura, stampila)

OFITER ANALIZA CREDITE
ELEONORA IANCU
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