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Anexa B aferenta Contractului de Credit - Conditii Generale de Creditare
I.

Definitii si Interpretare

1.1 Definitii
In acceptiunea prezentelor Conditii Generale de Creditare termenii de mai jos au urmatorul inteles:

Creditorul reprezinta S.C BCR LEASING I.F.N S.A, cu sediul social in Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Etaj 1,
Intrarea E, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului, sub nr J40/3213/2001 si C.U.I 13795308, avand COD
IBAN nr. RO75RNCB0081006245910001, deschis la Creditorul Comerciala Romana, Sucursala Izvor.
Autovehicul înseamnă orice autoturisme/ autovehicule comerciale usoare < 3.5 t/ autovehicule comerciale
grele >3.5t .
Banci de Referinta inseamna:
(a) pentru euro sau dolari americani: Erste Group Bank AG, Graben 21. A-1010 Viena, Austria; si
(b) pentru RON, oricare dintre urmatoarele banci: (i) BRD - Groupe Societe Generale S.A.; sau (ii) Raiffeisen
Bank SA; sau (iii) UniCredit Tiriac Bank S.A; sau (iv) Banca Transilvania S.A.
CGC reprezinta prezentele Conditii Generale de Creditare, impreuna cu orice modificari sau completari
subsecvente.
Conditii Precedente reprezinta conditiile mentionate in Contract a caror indeplinire da dreptul Clientului sa
faca trageri din Credit.
Contract de Credit (sau Contract) reprezinta orice contract sau acord (astfel cum acesta este completat de
prezentele CGC conform pct. 1.2. de mai jos) prin care Clientul beneficiaza de un produs de tip credit din partea
Creditorului.
Credit reprezinta suma pusa la dispozitia Clientului in cadrul unui Contract in scopul achizitionarii de bun/bunuri
necesare desfasurarii obiectului de activitate. („Bunul creditat”).
Bunul creditat reprezinta bunul achizitionat de Client de la Furnizor din creditul acordat de Creditor conform
Contractului de Credit.
Data de Cotare reprezinta, in legatura cu orice perioada pentru care trebuie determinata o rata a dobanzii, in
cazul sumelor in RON, 1 (o) Zi Lucratoare inainte de prima zi din acea perioada, sau, in cazul sumelor in alta
valuta, cel putin 2 (doua) Zile Lucratoare inainte de prima zi din acea perioada.
Data primei trageri din credit reprezinta data limita pana la care Clientul efectueaza prima tragere din credit,
si corespunde cu Data indeplinirii conditiilor precedente (de tragere).
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Data Scadentei Finale reprezinta data la care se finalizeaza durata Creditului, respectiv data pana la care
trebuie rambursata ultima rata de credit impreuna cu toate dobanzile, comisioanele si orice alte costuri datorate
CreditoruluiCreditorului in conformitate cu Documentele de Finantare.
Data tragerii integrale a creditului reprezinta data tragerii creditului, daca creditul se trage integral sau data
ultimei transe daca Creditul se trage in mai multe transe.
Datorie Financiara reprezinta orice tip de debit al Clientului pentru sau cu privire la:
(a) sume Imprumutate sau colectate (incluzand orice sume debitoare figurand la Creditor sau
alta institutie financiara);
(b) orice suma colectata prin acceptare in conformitate cu orice facilitate de credit prin acceptare
sau echivalent dematerializat;
(c) suma oricarei raspunderi in raport cu orice inchiriere sau contract de vanzare-cumparare
care, in conformitate cu reglementarile legale sau contabile, ar putea fi calificat drept leasing financiar sau
operational;
(d) drepturi de creanta vandute sau oferite ca discount (altele decat cele vandute/oferite ca
discount fara drept de regres);
(e) costul de achizitie al oricaruia dintre active in masura in care este platibil in avans sau prin
amanare la plata ulterior momentului achizitiei sau posesiei de catre partea raspunzatoare, in cazul in care
avansul sau plata amanata sunt structurate in primul rand ca metoda de creditare sau de finantare a achizitiei
acelui activ;
(f) orice suma colectata in conformitate cu orice tranzactie (incluzand orice vanzare cu plata la
termen si orice cumparare) avand efectul comercial al unui imprumut sau al unei finantari;
(g) suma tuturor raspunderilor decurgand din orice garantii, despagubiri sau forme de asigurare
impotriva pierderilor financiare ale oricarei persoane.
Datorie Financiara Permisa inseamna Datorie Financiara:
(a) care izvoraste din oricare din Documentele de Finantare, in conditiile respectarii obligatiilor asumate de
Client si orice Alta Parte Semnatara (daca este cazul);
(b) care izvoraste din contractele incheiate cu BCR S.A.
(c) a carei valoare este acoperita de un Instrument de Garantare emis de BCR sau Efect de Comert avalizat in
baza unui Contract de Credit;
(d) care izvoraste din imprumuturi subordonate acordate de actionari / asociati; sau
(e) in masura in care nu este permisa de paragrafele precedente, Datorie Financiara contractata dupa
semnarea Contractului de Credit si care nu depaseste valoarea precizata in mod specific in Contractul de Credit,
daca este cazul

Documente de Finantare inseamna Contractul de credit (inclusiv cererile de tragere/modificare/graficele de
rambursare formulate in baza Contractului de Credit), Contractele de garantie aferente, precum si orice alt
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contract necesar a fi incheiat intre Client/Codebitor si/sau Garanti si CreditorulCreditor in vederea perfectarii
acestora , inclusiv documente care emana de la furnizorul bunului creditat, sau care il privesc pe acesta
Efect Advers Semnificativ înseamnă, în raport cu orice fapt, eveniment sau circumstanţă (sau serie de
asemenea elemente) care are sau ar putea fi calificat în mod rezonabil ca putând avea, un efect negativ
semnificativ asupra: (i) activitatii, situaţiilor financiare sau bunurilor oricăror Clienti sau oricaruia dintre Garanti
sau a grupului din care acestia fac parte; si (ii) capacitatii oricăror Clienti sau oricaruia dintre Garanti de a
respecta, executa şi îndeplini la termen oricare dintre obligaţiile sale în conformitate cu Documentele de
Finanţare la care este parte; (iii) garantiilor constituite in vederea garantarii obligatiilor asumate prin prezentul
contract.
EURIBOR reprezinta rata medie de dobanda determinata pe baza cotatiilor bancilor de prim rang de pe piata
interbancara europeana. In situatia in care, la data semnarii contractului de credit, nivelul EURIBOR este mai
mic decat zero, partile agreaza in mod expres ca se va lua in considerare pentru calcul, in mod automat,
valoarea zero a EURIBOR.
Furnizor intern inseamna in acceptiunea Clientului si a Creditorului orice persoana juridica care este
inregistrata din punct de vedere fiscal pe teritoriul Romaniei si care are in obiectul de activitate al societatii
producerea si/sau comercializarea de Autovehicule Noi si/sau Autovehicule Second-hand.
Furnizor extern inseamna in acceptiunea Clientului si a Creditorului orice persoana juridica care nu este
inregistrata din punct de vedere fiscal pe teritoriul Romaniei si care are in obiectul de activitate al societatii
producerea si/sau comercializarea de Autovehicule Noi si/sau Autovehicule Second-hand.
Garant reprezinta persoana (fizica, persoana fizica autorizata sau juridica) ce constituie Garantii in favoarea
Creditorului in scopul garantarii obligatiilor asumate de catre Client/Solicitant prin Documentele de Finantare
(include referinta la „Fideiusor”).
Garantie inseamna orice ipotecă imobiliara sau mobiliară, gaj, fideiusiune, cesiune cu scop de garanţie, drept
de retenţie, precum şi orice alt tip de garanţie ce poartă asupra oricărei obligaţii a oricărei persoane sau orice
altă sarcină, contract sau înţelegere având un efect similar

Garantie Permisa inseamna:
(a)
orice ipoteca sau privilegiu ce opereaza prin efectul legii (ipoteca legala) si in cursul derularii normale a
activitatii;
(b)

orice Garantie constituita in baza Contractului; sau

(c)
orice Garantie ce garanteaza o obligatie a carei valoare nu depaseste limita precizata in Contract, daca
este cazul.

Incident de Piaţă are unul dintre următoarele sensuri:
(i) la ora sau în jurul orei 12:00 in data la care Creditorul se finanteaza, rata de referinta afişată (EURIBOR, sau
ROBOR, in functie de moneda in care a fost acordat creditul) nu este disponibilă şi niciuna dintre Bancile de
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Referinta nu afişează o rată de referinta cu privire la perioada pentru care CreditorulCreditorul se finanteaza;
sau
(ii) înainte de terminarea programului normal de lucru în Bucuresti în Data de Cotare pentru perioada de calcul
al dobânzii aferenta duratei pentru care Creditorul se finanteaza, Creditorul determină că respectivul cost pe
care ar trebui să îl plătească pe piaţa interBancară relevantă pentru a primi în depozit sume echivalente,
depăşeşte rata de referinta (EURIBOR, sau ROBOR, in functie de moneda in care a fost acordat creditul).

Indicatorul “Grad de Indatorare” reprezinta valoarea determinata ca suma dintre (Imprumuturi din emisiuni de
obligatiuni, in sume brute, la care se adauga Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in
sume brute, la care se adauga Credite bancare interne pe termen scurt, la care se adauga Dobanzile aferente
creditelor bancare interne pe termen scurt, la care se adauga Credite bancare externe pe termen scurt, la care
se adauga Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt, la care se adauga Credite bancare pe termen
lung, la care se adauga Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung, la care se adauga Credite bancare
externe pe termen lung, la care se adauga Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, la care
se adauga Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente, la care se adauga Alte imprumuturi si
dobanzile aferente, la care se adauga Alte imprumuturi si datorii asimilate) raportata la suma dintre (Profitul sau
pierderea din exploatare, la care se adauga Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale,
din care se scade Rezultat din vanzarea activelor fixe ct.7583 si ct.6583, din care se scad Venituri din subventii
pt investitii ct.7584)
Indicatorul “Grad de Acoperire a Serviciului Datoriei” reprezinta valoarea determinata ca suma dintre
(Profitul sau pierderea din exploatare, la care se adauga Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si
necorporale, din care se scade Rezultat din vanzarea activelor fixe ct.7583 si ct.6583, din care se scad Venituri
din subventii pt investitii ct.7584) raportata la Serviciul datoriei, unde Serviciul datoriei aferent datoriilor
purtatoare de dobanda este format din ratele de principal datorat pentru credite bancare si finantarile in leasing,
impreuna cu dobanda aferenta datoriilor purtatoare de dobanda.

Client reprezinta persoana juridica, persoana fizica autorizata, , producatori agricoli individuali, ce devine parte
a unui raport juridic generator de drepturi si obligatii prin semnarea Documentelor de Finantare incheiate cu
Creditorul.
Moneda de Referinta inseamna moneda in care este exprimat Creditul.
Perioada de indeplinire a conditiilor precedente reprezinta intervalul de timp cuprins intre data semnarii
Contractului/actului aditional si data indeplinirii conditiilor precedente.
Perioada de rambursare reprezinta perioada in care Clientul ramburseaza Creditul utilizat conform graficului
de rambursare.
Perioada de tragere reprezinta perioada de timp dintre Data indeplinirii conditiilor precedente si Data tragerii
integrale a creditului.Pe parcursul acestei perioade Clientul poate dispune de Credit;
ROBOR reprezinta rata anuala de referinta a dobanzii interbancare, publicata de BNR pe pagina de internet a
acesteia si pe pagina de difuzare a informatiei Reuters, la ora 11.00 antemeridian (ora Romaniei). In situatia in
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care, la data semnarii contractului de credit, nivelul ROBOR este mai mic decat zero, partile agreaza in mod
expres ca se va lua in considerare pentru calcul, in mod automat, valoarea zero a ROBOR.
Sold credit reprezinta valoarea Creditului utilizat si ramas de rambursat la un moment dat de catre Client in
cadrul Duratei creditului.
Zi Lucratoare inseamna o zi (alta decât Sâmbăta sau Duminica si sarbatorile legale) în care băncile sunt
deschise în vederea derulării de operaţiuni în Bucureşti.

In sensul obligatiilor financiare stabilite conform Contractelor, termenii au urmatoarea interpretare
(fiind determinati in baza situatiilor financiare):
Cifra anuala de afaceri reprezinta Cifra de afaceri anuala neta.
Datorii Financiare reprezinta imprumuturi din emisiuni de obligatiuni + Credite Bancare interne/externe pe
termen scurt/mediu/lung + Imprumuturi din partea societatilor financiar nonBancare pe termen scurt/mediu/lung
+ Credite de la trezoreria statului + Alte imprumuturi.
Numerar reprezinta casa si conturi la banci.
Rezultat din exploatare reprezinta profitul sau pierderea din exploatare.
Cheltuiala cu dobanzile reprezinta cheltuieli privind dobanzile.
Durata de stationare a stocurilor reprezinta Stocuri/(Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
+ Alte cheltuieli materiale + Cheltuieli privind marfurile) x 365 zile (calculate in aceeasi unitate de masura).
Durata de recuperare a creantelor reprezinta (creante comerciale si alte conturi asimilate in sume brute/Cifra
de afaceri) x 365 zile (calculate in aceeasi unitate de masura).
Durata de plata a furnizorilor reprezinta datorii comerciale si alte conturi asimilate in sume brute/(Cheltuieli
cu materiile prime si materialele consumabile + Alte cheltuieli materiale + Alte cheltuieli externe + Cheltuieli
privind marfurile + Cheltuieli privind prestatiile externe) x 365 zile (calculate in aceeasi unitate de masura).

1.2 Interpretare
Termenii utilizati in cuprinsul prezentelor CGC (Conditii Generale de Creditare) scrisi cu majuscula, si care nu
au fost definiti in Documentele de Finantare vor avea acelasi sens cu cel menţionat in cuprinsul respectivelor
Documente de Finantare.
Prezentele CGC se completeaza cu prevederile Contractului de Credit si fac parte integranta din Contractul de
Credit. In masura in care exista discrepante intre prezentele CGC si Contractul de Credit, prevederile
Contractului de Credit vor prevala.
Termenii „Creditor”, “Client” si "Garantul" vor fi interpretati astfel încât să includă succesorii şi cesionarii
autorizaţi.
Referirea facuta la oricare „Document de Finanţare” reprezintă o referire la un asemenea Document de
Finanţare astfel cum acesta a fost modificat, reiterat, completat, înlocuit sau novat.
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O "lege" include Constituţia României şi orice tratat, directivă (inclusiv directive ale Uniunii Europene), decret,
ordin, ordonanţă de guvern, ordonanţă de urgenţă a guvernului, regulament, hotărâre de guvern sau orice alt
act legislativ sau administrativ şi orice norme, reglementări, circulare, note de îndrumare sau alt tip de legislaţie
secundară sau proceduri administrative sau indicaţii, şi referirea la orice lege se referă la acea lege astfel cum
aceasta a fost modificată, republicată sau re-legiferată.
Referirea la “Actionar” in cadrul unei societati sau corporatii include si referirea la asociatii unei societăţi cu
răspundere limitată sau detinatorii oricarei cote de participare la capitalul social al oricarei forme de societate
comerciala din România.

II.
Obiectul contractului de credit
2.1 Creditorul acorda Clientului un credit in cuantumul si moneda precizate in Conditiile contractului, potrivit
prevederilor prezentului Contract de Credit, exclusiv pentru finantarea partiala sau totala a pretului de
achizitie a Bunului Creditat.
2.2 Clientul recunoaste si declara ca:
Bunul creditat, asa cum este descris in Contractul de Credit, corespunde cerintelor si criteriilor alese de catre
el si ca este adecvat pentru scopurile sale;
Cumpara Bunul creditat in conformitate cu prevederile Contractului de Credit asa cum este, cu toate
defectele si fara vreo declaratie sau garantie, expresa sau implicita, din partea Creditorului cu privire la
posibilitatea de valorificare, calitatea, conformitatea cu specificatiile, starea, designul, precum si orice alte
aspecte referitoare la Bunul Creditat sau la orice parte componenta a acestuia.
III.
Tragerea Creditului
3.1 Creditul se acorda prin transfer direct efectuat de Creditor in contul Furnizorului bunului (prezenta clauza
reprezentand si imputernicirea irevocabila data de Client Creditorului in vederea transferarii contravalorii
Creditului in contul Furnizorului, cu titlul de pret partial/total de achizitie), dupa indeplinirea de catre Client a
tuturor conditiilor precedente prevazute in prezentul contract si dupa ce Creditorul este notificat de catre
Client ca bunul este gata de livrare, conform asumarii Furnizorului.
3.2 Creditorul va pune la dispozitie Creditul numai dupa ce conditiile prevazute la cap. IV din Contract (sau
dupa caz cele suplimentare, prevazute in Contract/solicitate de Creditor) au fost indeplinite in totalitate, sau
daca Creditorul a renuntat in mod expres la acestea.
3.3 Partile sunt de acord ca, in functie de conditiile impuse de Furnizor (inclusiv conditiile cu privire la livrarea
bunului), este posibil ca transferul creditului in contul Furnizorului sa fie facut in transe.
3.4 Nicio plata efectuata de catre Client (sau de catre un tert pentru Client) nu va fi considerata efectuata
pana in momentul creditarii contului Creditorului integral cu sumele datorate. Daca data platii coincide cu o zi
nelucratoare sau cu o sarbatoare legala in Romania, Clientul va lua masurile necesare astfel incat contul
Creditorului (sau al beneficiarului desemnat de catre Creditor) sa fie creditat in ziua lucratoare care precede
respectiva zi nelucratoare sau zi de sarbatoare legala. Creditorul poate refuza/returna platile efectuate
pentru Client de catre persoane care sunt sanctionate /suspecte ca au savarsit infractiuni din categoria
spalarii banilor sau terorismului, precum si platile efectuate de catre persoane al caror beneficiar real este
sanctionat /suspect ca a savarsit infractiuni din categoria spalarii banilor sau terorismului. Platile respective
vor putea fi considerate de Creditor ca fiind neefectuate.
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IV.
Dobanzi
4.1 Dobanda se calculeaza de la Data primei trageri a Creditului, inclusiv pentru perioada de gratie daca
este cazul, pana la data rambursarii integrale a Creditului. Calculul se face zilnic utilizand soldul nerambursat
al Creditului.
4.2 Dobanda se calculeaza dupa cum urmeaza:
(sold credit imprumut x rata anuala a dob. x nr.efectiv de zile calendaristice)
Dob. datorata = ------------------------------------------------------------------------------------------------360
X100
4.3 Se mentioneaza ca durata standard a unei luni luata in calcul este de 30 zile.
4.4 Ratele datorate in luna curenta sunt aferente perioadei anterioare (luna, trimestru, semestru), functie de
frecventa ratelor conform art. 11 6 din Contract – Scadentar Initial.
4.5 Clientul are obligatia achitarii ratelor indiferent ca primeste sau nu in format letric notificarea de plata a
ratelor de credit. Prin incarcarea in contul electronic (activat in baza optiunii exprimate in Cererea de tragere)
a scadentarelor ajustate conform Contractului de Credit, in functie de indicii de referinta aplicabili, partile
convin in mod expres ca se considera indeplinita obligatia Creditorului de comunicare, Clientul neputandu-se
prevala in nicio situatie de neprimirea scadentarelor in format letric.
V. Comisioane si costuri. Art 11.5 „TAXE SI COMISIOANE” din Contractul de credit poate prevedea
comisioane si costuri suplimentare celor incluse in prezentele CGC.
5.1 Comision pentru analiza si intocmirea documentatiei de credit.
Se percepe, in forma procentuala, pentru intocmirea dosarului de credit si pentru efectuarea analizei in
vederea deciziei de creditare, doar in cazul aprobarii dosarului. Este aplicabil in cazul oricarei solicitari de
acordare/modificare a unui produs tip credit.
5.2 Comision de modificare/prelungire scadenta.
Se percepe in forma procentuala dar nu sub o anumita valoare, conform Contract, pentru efectuarea analizei
in vederea deciziei de modificare/prelungire a scadentei tragerii, doar in cazul aprobarii acesteia.
5.3 Comisionul de rambursare anticipata.
In cazul rambursarilor anticipate, Clientul va plati Creditorului un comision de rambursare anticipata, calculat
asupra sumei din Credit rambursata anticipat. Nivelul comisionului de rambursare anticipata perceput va fi
cel stabilit conform Contractului.
5.4 Costuri privind inscrierea, stingerea, radierea avizelor de ipotecă în Registrul National de Publicitate
Mobiliara, mobiliare/ taxe catre bugetul de stat pentru înregistrarea avizelor de garantie la RNPM se
incaseaza conform art 11.5 „ TAXE SI COMISIOANE” din Contractul de credit.
5.5 Costuri pentru obtinerea online a certificatului constatator de la Registrul Comertului se percepe in cazul
efectuarii serviciului de obtinere online a certificatului constatator de la Registrul Comertului, de catre
Creditor.
5.6 Clientul va plati Creditorului la cererea acestuia orice costuri si cheltuieli (inclusiv onorarii avocatiale)
suportate in legatura cu:
a. negociere, pregatirea, semnarea si perfectarea Documentelor de Finantare (si a oricaror alte
documente prevazute de acestea) inclusiv a celor incheiate dupa data semnarii Contractului de
Credit;
b. orice modificare, renuntare sau aprobare a Documentelor de Finantare;
c. reevaluarea bunurilor ce fac obiectul Garantiilor, conform legislatiei in vigoare si reglementarilor
interne aleCreditorului;
d. aparitia unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor, inclusiv investigarea oricarui eveniment pe care
Creditorul in mod rezonabil il considera a fi un Eveniment de Incalcare a Obligatiilor, in acest caz,
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Clientul suportand si orice pierderi sau daune inregistrate de Creditor.

5.7 Clientul va suporta de asemenea (in masura in care acestea se materializeaza) urmatoarele costuri care
nu pot fi determinate la momentul incheierii Contractului de Credit):
a) toate costurile si cheltuielile necesare pentru a facilita livrarea Bunului creditat;
b) costurile de intretinere si reparatie ale Bunului creditat conform capitolului “Drepturile si obligatiile
partilor” din CGC si dupa caz conform 11.1.4 din Contract;
c) costurile in legatura cu asigurarea si cele neacoperite de asigurare in conformitate cu sectiunea
“Asigurarea” din CGC (in plus fata de penalitatile de intarziere mentionate contractual);
d) platile suplimentare speciale aratate in art 11.5 „TAXE SI COMISIOANE” din Contractul de
credit;
e) taxele si spezele Creditorului aratate in art 11.5 „TAXE SI COMISIOANE” din Contractul de
credit;
f) costurile rezultand din nerespectarea obligatiilor de plata aratate de sectiunii 16.1 Eveniment de
Incalcare a Obligatiilor din CGC (in plus fata de penalitatile de intarziere mentionate contractual);
g) costurile aratate la cap. V Comisioane si costuri din CGC si in art 11.5 „TAXE SI COMISIOANE”
din Contractul de credit la Contract;
h) Taxa pentru inscrierea in RNPM a garantiilor constituite in favoarea Creditorului asupra bunului
creditat.
i) Valoarea totala a platilor de efectuat de catre Client si care sunt cunoscute la momentul incheierii
contractului de credit este aratata in art. 11.6 (Scadentar Initial) din Contractul de Credit. Dupa caz,
clientul va suporta in mod direct toate costurile pe care le implica achizitionarea/instalarea/utilizarea
dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar: costul echipamentului,
costurile instalarii dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS (inclusiv costurile necesare in
vederea deplasarii personalului calificat la locul bunului in vederea instalarii dispozitivului/alt sistem
similar), dar si ale serviciilor de monitorizare lunara, pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia
(refacturare costuri de accesare serviciu roaming in vederea monitorizarii-localizarii si in afara tarii),
pe toata durata contractului de credit si pana la rambursarea integrala a debitelor Clientului conform
Contractului de Credit cat si toate costurile pe care le presupune repararea/ dispozitivului de
monitorizare-localizare prin GPS, precum si orice alte costuri ce se nasc ca urmare autilizarii
serviciilor de monitorizare de catre Creditor. In situatia in care Clientul nu isi indeplineste obligatiile de
plata catre furnizorul de servicii specifice GPS agreat de catre Creditor, Creditorul poate achita catre
furnizor aceste servicii si le va refactura Clientului. Pe toata durata derularii prezentului contract,
Clientul se obliga sa asigure pe costuri proprii Creditorului accesul neconditionat si neintrerupt la
sistemul de monitorizare si localizare prin GPS prin furnizarea userului si a parolei necesare accesarii
aplicatiilor prin care se efectueaza monitorizarea si localizarea/raportarea/etc. ori prin
acordarea/facilitarea unui drept de folosinta/utilizare a licentelor software necesare in acest scop.
5.8 Pentru perioada cuprinsa intre data transferarii partiale (in transe) a creditului effectuate de catre BCRL
si cea de-a 30 a zi calendaristica a lunii urmatoare efectuarii transferului final al creditului, Utilizatorul va plati
catre BCRL costuri de prefinantare. Costurile de prefinantare se calculeaza lunar la implinirea termenului de
30 zile de la data finantarii partiale prin aplicarea ratei dobanzii contractuale valabile la data calculului la
toate sumelor reprezentand credit transferate de BCRL.

8|Pa g e

BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrată în sistem dualist

Calea Plevnei nr.159, Business Garden
Bucharest, Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40,
Sector 6, Bucureşti, Cod postal 060013

Operator de date cu
caracter personal nr. 2295
Tel: +40 21 323 73 10
Fax: +40 21 323 73 84

Nr.înreg. Reg. Com. J40/3213/2001
CIF/CUI: RO13795308;
Capital social: 63.382.475 LEI
RG-PJR-41-110033/22.11.2006
RS-PJR-41-110004/22.11.2006

5.9 BCRL va emite Clientului o notificare de plata corespunzatoare pentru fiecare din costurile de
prefinantare. Costurile de prefinantare vor fi scadente in 7 zile lucratoare de la data emiterii notificarii.
5.10 Pe parcursul derularii Contractului de Credit, Creditorul poate modifica in mod unilateral tipul de costuri
si comisioane aplicabile creditului, prevazute de prezentele CGC, precum si nivelul acestora si modul de
percepere al lor, mai putin cuantumul comisionului de administrare agreat la semnarea contractului de catre
parti, noile comisioane si costuri si/sau noile niveluri/conditii aplicandu-se de la data modificarii acestora.
Comisioanele si costurile deja percepute, indiferent de perioada pe care au fost calculate, nu se modifica si
nu sunt supuse vreunei restituiri.
5.11 Creditorul va notifica noile comisioane si costuri Clientului si, in cazul in care acesta nu accepta noul
nivel al comisioanelor si costurilor, va notifica aceasta Creditorului, denuntand Contractul, in termen de 10
zile de la data luarii la cunostinta a noului nivel al comisioanelor si costurilor. Ca urmare a denuntarii
Contractului, Clientul va fi obligat sa ramburseze creditul datorat, dobanzile si costurile aferente in termen de
15 zile de la data luarii la cunostinta a noului nivel al comisioanelor si costurilor. Daca Clientul nu denunta
Contractul, in termenul de 10 zile, se considera ca noul nivel al comisioanelor si costurilor a fost acceptat
tacit de catre Client, fara indeplinirea altor formalitati.

VI.
Punerea la dispozitie a Creditului
6.1 Creditul se acorda prin transfer direct efectuat de Creditor in contul Furnizorului bunului (prezenta clauza
reprezentand si imputernicirea irevocabila data de Client Creditorului in vederea transferarii contravalorii
Creditului in contul bancar al Furnizorului, cu titlul de “creditare pret partial/total de achizitie”), dupa
indeplinirea de catre Client a tuturor conditiilor prealabile suspensive prevazute in Contractul de credit si
dupa ce Creditorul este notificat de catre Client ca bunul este gata de livrare, conform asumarii Furnizorului.
6.2 Creditorul va pune la dispozitie Creditul numai dupa ce Conditiile Precedente au fost indeplinite in
totalitate, sau daca Creditorul a renuntat in mod expres la acestea.
6.3 Partile sunt de acord ca, in functie de conditiile impuse de Furnizor (inclusiv conditiile cu privire la livrarea
bunului), este posibil ca transferul creditului in contul Furnizorului sa fie facut in transe.
6.4 Nicio plata efectuata de catre Client (sau de catre un tert pentru Client) nu va fi considerata efectuata
pana in momentul creditarii contului bancar al Creditorului integral cu sumele datorate. Daca data platii
coincide cu o zi nelucratoare sau cu o sarbatoare legala in Romania, Clientul va lua masurile necesare astfel
incat contul bancar al Creditorului (sau al beneficiarului desemnat de catre Creditor) sa fie creditat in ziua
lucratoare care precede respectiva zi nelucratoare sau zi de sarbatoare legala. Creditorul poate
refuza/returna platile efectuate pentru Client de catre persoane care sunt sanctionate /suspecte ca au
savarsit infractiuni din categoria spalarii banilor sau terorismului, precum si platile efectuate de catre
persoane al caror beneficiar real este sanctionat /suspect ca a savarsit infractiuni din categoria spalarii
banilor sau terorismului. Platile respective vor putea fi considerate de Creditor ca fiind neefectuate.
VII. Perioada de creditare
7.1 Perioada de creditare este perioada de rambursare a creditului, prevazuta in cap. I Definitii si Interpretare.

VIII.
Rambursarea Creditului
8.1 Rambursarea se va efectua de catre Client in aceeasi valuta/valute in care a fost acordat Creditul.
8.2 Rambursarea oricaror rate de Credit, plata de dobanzi sau comisioane se poate efectua, cu acordul
Creditorului, in monedele Euro sau Ron, acceptata de Creditor, cu conditia ca Clientul sa suporte costurile
de conversie si riscul valutar. Astfel, daca Clientul efectueaza in contul BCRL plati in alta moneda fata de
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cea a CL, mandateaza in mod expres, ferm si irevocabil BCRL, pentru convertirea acestor sume la moneda
contractului, si pentru alocarea sumelor rezultate aupra obligatiilor de plata ce cad in sarcina Clientului,
conform regulilor de imputatie a platilor prevazute in contract. Totodata, daca in urma alocarii efectuate
conform celor de mai sus, rezulta diferente pozitive sau negative, Clientul este de acord in mod expres ca:
a)-In cazul diferentelor pozitive - acestea sa fie alocate obligatiilor de plata scadente in luna
urmatoare, conform contractului;
b)-In cazul diferentelor negative – acestea sa fie percepute Clientului.
8.3 Creditul va putea fi rambursat anticipat de catre Client numai cu acordul prealabil al Creditorului si in
conditiile de costuri stabilite contractual intre Creditor si Client.
8.4 Rambursarile anticipate sunt admise si considerate ca atare de Creditor numai dupa plata integrala a
datoriilor restante.
8.5 In cazul in care data scadentei nu este o Zi Lucratoare, respectiva suma se va rambursa in in ziua
lucratoare care precede respectiva zi nelucratoare. Ratele de Credit nerambursate la termenele stabilite se
inregistreaza incepand cu ziua scadentei (determinata conform celor de mai sus) in contul "Credite restante".
8.6 Sumele obtinute de Creditor din despagubire ca urmare a drepturilor cesionate din politele de asigurare
vor fi utilizate de Creditor pentru recuperarea creantelor aferente creditului utilizand ordinea de recuperare
precizata la art .11.4 din Contract.
8.7 Interzicerea compensării de către Imprumutat sau Garant. Toate şi oricare dintre plăţile care trebuie
făcute de către un Imprumutat sau un Garant în conformitate cu Documentele de Finanţare vor fi calculate şi
făcute fără nicio compensare deducere sau reţinere de sume.
IX. Garantarea Creditului
9.1 Clientul se obliga sa garanteze Creditul, adica ratele de credit care cuprind capitalul si dobanzile de
creditare, precum si dobanzile majorate, comisioanele aferente rezultate din prezentul contract, cheltuielile
de orice fel legate de recuperarea Creditului, a dobanzilor, a dobanzilor majorate, a comisioanelor, a
cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, precum si orice cheltuieli ocazionate de
recuperarea bunului creditat,in cazul acceptarii darii in plata de catre Creditor, si a oricaror cheltuieli sau
despagubiri datorate Creditorului in conformitate cu Documentele de Finantare, cu garantiile constituite
conform Documentelor de Finantare.
9.2 Garantul se obliga sa garanteze obligatia Clientului de a rambursa Creditul, adica ratele de credit care
cuprind capitalul si dobanzile de creditare, precum si dobanzile majorate, comisioanele aferente rezultate din
prezentul contract, cheltuielile de orice fel legate de recuperarea Creditului, a dobanzilor, a dobanzilor
majorate, a comisioanelor, a cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, orice cheltuieli
ocazionate de recuperarea bunului creditat,in cazul acceptarii darii in plata de catre Creditor, precum si
oricare cheltuieli sau despagubiri datorate Creditorului in conformitate cu Documentele de Finantare, cu
garantiile constituite conform Documentelor de Finantare.
9.3 Clientul si Garantii se obliga sa garanteze Creditul si dobanzile aferente si in cazul prelungirii termenului
de rambursare prevazut in Contract.
9.4 Garantiile prevazute in Contract sunt indivizibile pana la rambursarea integrala a Creditului, Garantul
obligandu-se in mod solidar cu Clientul pentru intreaga suma reprezentand Creditul, dobanzile si celelalte
costuri aferente. Prin semnarea prezentului contract de credit, Garantul intelege si isi asuma obligatiile ce
decurg din calitatea sa de fideiusor al Clientului si renunta in mod expres la beneficiul de discutiune si la cel
de diviziune, prevazute de art. 2.294 si 2.295 Cod civil precum si la dreptul de a inceta fideiusiunea conform
art. 2316 Cod civil.
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9.5 In cazul distrugerii, deteriorarii sau scaderii valorii oricarui bun ipotecat de Client sau Garant, din culpa
Clientului sau a Garantului, Creditorul va solicita in scris Clientului completarea acestora. Clientul are
obligatia de a completa garantiile intr-un termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii. In cazul
distrugerii, deteriorarii ori diminuarii valorii oricarui bun grevat cu o Garantie conform Documentelor de
Finantare, Creditorul are dreptul sa ceara daune-interese pentru prejudiciile suferite, chiar şi atunci cand
creanta sa nu este lichida ori exigibila, conform art. 2.375 Cod civil. In situatia in care, din orice motive, bunul
creditat si asupra caruia s-a constituit garantie de tip ipoteca mobiliara nu intra in posesia si proprietatea
Clientului, si pe cale de consecinta ipoteca mobiliara constituita in favoarea Creditorului nu este
eficace/valida/consolidate/perfectata/executabila (inclusiv cazul in care Clientul/furnizorul bunului creditat
reclama orice inadvertente cu privire la datele de transfer al creditului in contul bancar al
furnizorului/receptionarea sumelor reprezentand credit), avand in vedere ca prezentarea acestor informatii se
face Creditorului de catre Client, si ca acesta din urma isi asuma in mod exclusiv raspunderea cu privire la
prezentarea unor informatii defectuoase/incomplete/nereale, etc, Creditorul are dreptul (si nu obligatia) sa
acorde Clientului un termen pentru constituirea unei garantii ipotecare asupra unui alt bun proprietatea sa,
(de valoare cel putin 100 % fata de suma transferata/care urmeaza a fi transferata de Creditor cu titlul de
“credit”), si pentru incheierea actului aditional a Contractul de Credit/Contractul de Ipoteca mobiliara, care sa
reflecte inlocuirea bunului creditat si adus in garantie, iar in caz de neindeplinire a acestor obligatii, sa
considere ca Clientul se afla intr-un caz de neindeplinire a obligatiilor in intelesul Contractului de Credit, cu
consecintele aratate in art. 11.3 din Contractul de Credit si executarea imediata a tuturor garantiilor aferente
Contractului de Credit. Fiind un drept si nu o obligatie, Creditorul poate face in mod direct aplicarea art. 11.3
din Contractul de Credit, fara acordarea unui termen pentru inlocuirea garantiei ipotecare mobiliare.
9.6 In cazul garantarii Creditului cu depozite colaterale, acestea vor fi constituite pe o perioada cel putin
egala cu perioada de creditare, dar Clientul se va asigura de prelungirea depozitului colateral pana la
recuperarea oricaror sume datorate conform Documentelor de finantare. In plus, Clientul este obligat sa
constituie ipoteca mobiliara de rang I asupra contului principal aferent depozitului colateral, in favoarea
Creditorului.
9.7 Garantul si Clientul sunt de acord cu reevaluarea de catre Creditor a bunurilor care fac obiectul
Garantiilor constituite in favoarea Creditorului, pe cheltuiala Clientului oricand pe perioada valabilitatii
Contractului de Credit dar nu mai putin de o data pe an sau ori de cate ori legislatia si normele in vigoare o
impun. Clientul este de acord cu efectuarea analizei tehnice (initiale si/sau intermediare), acolo unde este
cazul, pe stadii de lucrari de catre Creditor, pe cheltuiala sa, oricand pe perioada de valabilitate a
Contractului de Credit.
9.8 In vederea intocmirii raportului de reevaluare/analiza tehnica intermediara, Clientul si Garantul sunt de
acord si autorizeaza Creditorul sau o societate specializata agreata de catre Creditor, sa intocmeasca
inspectia faptica si scriptica asupra bunurilor aflate in garantie cat si fotografierea acestora

X. Asigurare
10.1 Pentru acele bunuri asupra carora s-au constituit Garantii, Clientul si, daca este cazul, Garantul se
obliga sa incheie o asigurare cu o societate de asigurare - reasigurare agreata de Creditor prin intermediul
brokerului de asigurare agreat de Creditor la pretul DDP (delivered duty paid) cu TVA al Bunului Creditat pe
toata perioada de creditare, pana la plata integrala a sumelor datorate in temeiul Contractului, pentru o
valoare care sa nu fie mai mica decat valoarea bunului respectiv.
10.2 Clientul si Garantul se obliga sa cesioneze in favoarea Creditorului drepturile ce decurg din politele de
asigurare a bunurilor ce fac obiectul Garantie si sa predea acestuia originalul politei de asigurare care se va
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pastra de catre Creditor pana la data rambursarii integrale a sumelor ce decurg din Contractul de Credit.
Clientul si Garantul se obliga sa anunte Creditorul si societatea de asigurare cu privire la producerea oricaror
evenimente asigurate, in termen de 24 de ore de la producerea acestora si sa depuna la termen la
societatea de asigurare toate documentele prevazute in conditiile de asigurare pentru incasarea
despagubirii.
10.3 Clientul si Garantul (pentru acele bunuri asupra carora s-au constituit Garantii de catre acesta din urma)
se obliga sa plateasca din disponibilitatile proprii primele de asigurare pana la plata integrala a tuturor
sumelor decurgand din Contract astfel:
Prima rata va fi achitata direct catre asigurator conform datelor din oferta acceptata si semnata;
Restul ratelor vor fi achitate catre Creditor in conformitate cu notificarile emise de catre Creditor
direct catre Client si in conformitate cu datele sin oferta acceptata si semnata.
10.4 In cazul in care politele de asigurare nu sunt prelungite, Creditorul are dreptul - fara a fi obligat in nici un
fel - sa faca prelungirea acestora, pe cheltuiala Clientului.
10.5 In cazul neplatii primelor de asigurare, cheltuielile facute in acest scop de catre Creditor se considera
scadente la data platii efective catre societatea de asigurare, Creditorul urmand sa recupereze cu prioritate
contravaloarea primei de asigurare platite.
10.6 In cazul in care in Contractul de Credit nu se prevede altfel, sumele din despagubire vor fi utilizate de
Creditor pentru recuperarea creantelor.
10.7 Asigurarea bunului se va realiza prin incheierea unei asigurari de tip – CASCO, ALL RISK si AVARII
ACCIDENTALE, Utilaje sau All Risk Property, in functie de natura Bunului creditat, in conditiile agreate de
Creditor, la o societate de asigurare agreata si de Creditor, care va fi mentinuta valabila de catre Client pana
la rambursarea integrala a creditului (capital + dobanzi aferente, inclusiv penalizari, + costuri si comisioane
conform Contract) Clientul se obliga ca de fiecare data cand paraseste teritoriul Romaniei cu bunul creditat
sa aiba acoperita si extinderea teritoriala. In caz contrar, in situatia producerii oricaror daune, Clientul este
obligat sa efectueze de indata toate reparatiile necesare pentru aducerea bunului la starea anterioara
producerii daunei, pe costul sau. In cazul bunurilor pentru care legea obliga la incheierea unei polite de
asigurare RCA (Asigurarea de Raspundere Civila), Clientul se obliga sa incheie si o Asigurare de
Raspundere Civila Obligatorie RCA, prin intermediul brokerului de asigurare agreat de CREDITOR, in
conditiile solicitate de CREDITOR.
10.8 In cazul finantarilor achizitiei unor bunuri de la furnizori externi Clientul se obliga sa incheie si o polita de
asigurare pe toata durata transportului pe trasee interne si / sau internationale, efectuate cu orice tip de
mijloc de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim, fluvial sau combinat), iar polita va fi cesionata in
beneficiul Creditorului. Polita de asigurare va avea acoperire de la momentul preluarii bunului de catre
transportatorul respectiv pana la intrarea in vigoare a politei Casco, All Risk si Avarii Accidentale, Utilaje sau
All Risk Property, incheiata de catre Client conform prevederilor cap. IV din Contract. In functie de modul de
livrare, Clientul se va asigura de incheierea unuia din cele doua tipuri de polite de asigurare pe durata
transportului bunurilor, astfel:
a. Casco ( cu acoperire externa ) – pentru autovehicule livrate pe roti
b. Cargo – pentru orice bunuri creditate ce se vor transporta pe trasee interne si / sau
internationale, efectuate cu orice tip de mijloc de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim,
fluvial sau combinat)
Obligatiile de plata ce decurg din aceste polite cad in sarcina Clientului.
10.9 Polita de asigurare full – Casco, All risk, Avarii Accidentale, Utilaje sau All Risk Property, dupa caz, se
va incheia la pretul DDP (delivered duty paid) cu TVA al Bunului creditat, fara fransiza pentru furt total si
dauna totala (cu exceptia anumitor bunuri cu regim special de asigurare), prin intermediul brokerului de
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asigurare agreat de Creditor la unul dintre asiguratorii cu care colaboreaza Creditorul, in urma ofertei
prezentate de catre acesta si acceptata/semnata si stampilata de catre Client, astfel incat sa intre in vigoare
cel mai tarziu cu o zi inainte de dispunerea transferului creditului aprobat in contul Furnizorului, in termenii si
conditiile prezentului Contract.
10.10 In cazul in care asiguratorul solicita efectuarea inspectiei de risc pentru bunurile creditate prin credit,
Clientul se obliga sa ia legatura cu Asiguratorul / Brokerul in vederea efectuarii inspectiei de risc la unul din
sediile acestora, dupa caz. In cazul in care exista dosare de dauna deschise / despagubite pe polita de
asigurare, Clientul datoreaza prima de asigurare pe intreg anul de asigurare in care s-a produs evenimentul.
10.11 Clientul va suporta toate cheltuielile cu privire la asigurarea full – Casco sau All risk si Avarii
Accidentale, Utilaje sau All Risk Property, dupa caz, pe care se obliga sa le achite direct catre Creditor,
conform datelor din oferta acceptata, precum si in conformitate cu notificarile emise de catre Creditor direct
catre Client.
10.12 Clientul va suporta orice alte costuri sau prejudicii care nu sunt acoperite de asigurare, indiferent daca
acestea nu sunt acoperite de asigurare din culpa Clientului sau din orice alt motiv.
10.13 In cazul finantarilor de bunuri pentru care legea obliga la incheierea unei polite de asigurare RCA
(Asigurarea de Raspundere Civila), Clientul va suporta toate cheltuielile cu privire la Asigurarea de
Raspundere Civila Obligatorie (RCA) a Bunului creditat, pe care se obliga sa le achite direct catre Asigurator
conform datelor din oferta acceptata si semnata precum si in conformitate cu deconturile emise de catre
broker direct catre Client.
10.14 Pentru orice modificare in legatura cu polita de asigurare facultativa, Clientul va solicita acordul scris al
Creditorului.
10.15 La finalizarea contractului de credit, Clientul va achita toate obligatiile ce reies din polita de asigurare
facultativa (ratele scadente la data anterioara stingerii debitului (ultima rata a contractului de credit + alte
comisioane / costuri), cu acoperire pe o perioada in care polita isi producea efectele)
10.16 In situatia in care bunul creditat prin prezentul contract este asigurat de catre Asigurator cu aplicarea
unor oferte promotionale prin reduceri/gratuitati la prima de asigurare, obtinute in anumite conditii, in cazul in
care Clientul cauzeaza din culpa sa incetarea politei de asigurare inaintea expirarii perioadei contractate
(culpa de neplata, migrare la alti asiguratori / incetarea ca urmare a inchiderii anticipate a contractului de
credit, etc) Clientul datoreaza Asiguratorului prima aferenta perioadei respective de promotie (perioada pe
care promotia Asiguratorului isi produce efectele).
10.17 Clientul mandateaza in mod expres Creditorul sa actioneze in numele sau, in legatura cu polita de
asigurare, putand formula cereri de despagubire, incasa sumele cuvenite din asigurare, etc, orice sume
astfel incasate fiind folosite la stingerea debitelor inregistrate de Client conform contractului de credit.
Clientul va suporta la orice dauna atat contravaloarea eventualelor fransize, cat si, daca este cazul,
contravaloarea reintregirii sumei asigurate.
10.18 Clientul se va ocupa de intocmirea tuturor formalitatilor necesare pentru recuperarea costurilor si
luarea in evidenta a daunelor de la societatea la care este asigurat Bunul Creditat. Astfel, Clientul are
obligatia sa avizeze Societatea de Asigurari, Creditorul, Brokerul, despre producerea unei daune, in
termenele specificate in contractul de asigurare, astfel incat constatarea pagubelor sa fie facuta de catre
societatea de asigurari inaintea inceperii lucrarilor de reparatie.
10.19 Obligatiile Clientului conform contract de credit nu sunt afectate/diminuate in niciun fel de producerea
unei daune partiale/totale asupra bunului creditat, si nici in situatia refuzului de despagubire sau a platii unei
despagubiri partiale referitor la o dauna partiala/totala de catre societatea de asigurari, Clientul ramanand
obligat la rambursarea creditului, dobanzilor, costurilor si comisioanelor aferente conform Contract de credit,
pana la stingerea integrala a acestor obligatii de plata. Clientul este obligat sa inlocuiasca bunul afectat
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garantiei de indata in situatia in care acesta este distrus, furat, pierit conform prevederilor contractului de
credit.
10.20 Toate drepturile de incasare a despagubirilor conform politelor de asigurari incheiate vor fi cesionate
irevocabil, de la data emiterii politei respective, in favoarea Creditorului, acesta dobandind calitatea de unic
titular al dreptului de a primi despagubirile cuvenite.
10.21 In situatia incasarii de catre Creditor a sumelor cu titlu de despagubiri aferente politelor de asigurare
cesionate in favoarea sa, acestea vor fi alocate in evidentele contabile in sensul stingerii debitelor
inregistrate de Client conform Contractului de Credit, conform regulei de imputatie a platilor prevazuta la art
11.4 din Contractul de credit.
10.22 Inchiderea contractelor de credit cu dauna totala se face dupa ce este parcursa toata procedura de
constatare si deschidere-inchidere dosar de dauna totala.
Aceasta procedura consta in:
a. identificarea clientului pe baza adresei trimise de asigurator (referire obligatorie la numarul de
inmatriculare sau seria de sasiu si marca masinii);
b. inchiderea contractului de credit prin notificarea restului de plata si a cheltuielilor de inchidere
aferente;
c. despagubirea clientului (in cazul unei diferente pozitive intre despagubirea asiguratorului si
restul de plata pentru contractul de credit). In cazul in care despagubirea nu acopera integral
costurile datorate de client pentru contractul de credit, atunci clientul va rambursa suma
datorata in vederea inchiderii contractului de credit.
10.23 BCR Leasing nu isi asuma nicio obligatie si nu poate fi tras la raspundere in ceea ce priveste vanzarea
bunurilor avariate.

XI. Livrarea bunului
11.1 Toate conditiile materiale si legale prealabile livrarii/instalarii, receptiei si utilizarii Bunului creditat vor fi
indeplinite si mentinute de catre Client pe cheltuiala si pe riscul propriu astfel incat livrarea/instalarea Bunului
creditat sa nu fie intarziata, iar utilizarea normala a Bunului creditat sa fie posibila pe intreaga perioada a
Contractului de Credit. Bunul creditat va fi livrat si, daca este necesar, va fi instalat de catre Furnizor sau de
catre un agent autorizat al acestuia direct Clientului.
11.2 Orice livrare de parti componente ale Bunului creditat va fi denumita in cele ce urmeaza “Livrare
Partiala”. Toate riscurile Bunului creditat (sau ale unei Livrari Partiale) se transfera de la Furnizor direct
Clientului la data livrarii Bunului creditat (respectiv la data efectuarii acelei Livrari Patiale) si raman in sarcina
Clientului pana la incetarea Contractului de Credit. Creditorul nu este raspunzator pentru nici un fel de
paguba sau pierdere a Clientului sau a oricarui tert care decurge in mod direct sau indirect dintr-o nelivrare,
o livrare sau instalare intarziata sau necorespunzatoare a Bunului creditat sau a partilor componente ale
acestuia.
XII. Receptia/Procesul Verbal de Receptie
12.1 La momentul livrarii sau, daca este aplicabil, al instalarii Bunului creditat, Clientul va verifica imediat
Bunul in privinta integritatii, starii, conformitatii cu specificatiile tehnice si orice alt aspect relevant (aceeasi
procedura aplicandu-se si pentru o Livrare Partiala). Imediat dupa inspectarea de catre Client a Bunului livrat
sau a unei Livrari Partiale, Clientul si Furnizorul vor incheia un proces-verbal de receptie (denumit “ProcesVerbal de Receptie”) care va avea continutul conform Anexei D la prezentul contract.
12.2 Clientul isi asuma intreaga raspundere pentru veridicitatea celor constatate prin Procesul verbal de
Receptie.
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12.3 In cazul in care Bunul creditat se livreaza in mai multe Livrari Partiale, pentru fiecare Livrare Partiala se
va incheia cate un Proces-Verbal de Receptie in aceleasi conditii. Bunul va fi considerat receptionat de catre
Client in integralitatea sa la semnarea Procesului-Verbal de Receptie, respectiv a ultimului dintre ProceseleVerbale de Receptie. Clientul va semna Procesul-Verbal de Receptie (toate Procesele-Verbale de Receptie)
chiar daca are obiectii cu privire la livrarea si/sau instalarea sau calitatea Bunului creditat. In acest caz,
Clientul va ridica asemenea obiectii fata de Furnizor in cadrul obligatiei de garantie a acestuia, Creditorul
fiind exonerat de orice obligatie in acest sens. Clientul este obligat la plata ratelor de credit si a oricarei sume
datorate conform contractului, indiferent de starea bunului si/sau indeplinirea de catre Furnizor a obligatiilor
sale in legatura cu bunul (livrare, instalare, asistenta de specialitate, garantie tehnica, etc).
XIII. Nesemnarea/netransmiterea Procesului-Verbal de Receptie
13.1 Daca Procesul-Verbal de Receptie (toate Procesele-Verbale de Receptie) nu este (sunt) semnat(e) de
catre Client/nu este transmis Creditorului in termenul mentionat in contractul de credit, indiferent de motiv,
Creditorul are dreptul sa considere nerespectarea acestei obligatii drept un caz de culpa conform art 16.1
Eveniment de Incalcare a Obligatiilor din prezentele CGC- si sa considere Contractul de Credit reziliat de
drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Clientului si fara orice alta formalitate prealabila dupa
scurgerea unei perioade de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care a avut loc livrarea Bunului
Creditat sau o Livrare Partiala sau ar fi trebuit sa aiba loc livrarea Bunului Creditat sau o Livrare Partiala dar
nu a mai avut loc, din orice motiv.
13.2 Avand in vedere faptul ca o conditie esentiala pentru acordarea creditului este constituirea de catre
Client a ipotecii mobiliare de rang I asupra Bunului creditat, Cartea de Identitate a Vehiculului va fi retinuta
spre pastrare in original de catre Creditor cu titlu de garantie suplimentara, urmand a fi eliberata Clientului nu
mai devreme de data la care toate obligatiile Clientului conform contract de credit fata de Creditor au fost
stinse.
13.3 Avand in vedere conditia pastrarii de catre Creditor a cartii de identitate a Bunului in original, Clientul se
obliga sa inmatriculeze toate Bunurile achizitionate din Credit conform legislatiei in vigoare si sa puna la
dispozitia Creditorului toate cartile de identitate aferente bunurilor, care sa ateste calitatea Clientului de
proprietar legal inregistrat in evidente, in termen de maxim 105 zile calendaristice de la data tragerii creditului
(platii bunului la furnizor).
13.4 In cazul in care Clientul nu pune la dispozitia Creditorului toate cartile de identitate ale Bunurilor in
original, in termenul de maxim 105 zile calendaristice de la data tragerii creditului (platii bunului la furnizor),
Creditorul este indreptatit sa perceapa Clientului o penalitate de intarziere in cuantum de 10 EUR/zi de
intarziere (respectiv echivalentul in lei a 10 EUR la cursul BCR cumparare din date emiterii facturii ), pana la
indeplinirea obligatiei, fara ca acest drept al Creditorului de a primi despagubiri sa afecteze celelalte remedii
pentru neexecutare pe care Creditorul le are coform legii sau conform Contractului de Credit.
13.5 Clientul intelege ca, daca Bunul nu este predat, si Procesul Verbal de Receptie nu este transmis
Creditorului in termen de 10 de zile calendaristice de la data estimativa a predarii conform instiintarii de
livrare emisa de Furnizor si pus la dispozitia Creditorului de catre Client si semnat de acesta, Creditorul va
avea dreptul, conform cu art. 11.3 din Contractul de Credit sa considere contractul de credit incetat de drept,
cu efect imediat, fara a fi nevoie de nicio formalitate de notificare sau orice alta formalitate prealabila,
notificare, sau decizie, cu consecinta exigibilitatii anticipate a creditului, impreuna cu dobanzile si taxele
aferente asa cum sunt aratate in Contractul de credit si in art. 11.5 din acesta. Intr-un asemenea caz,
Creditorul, pentru a-si acoperi costurile suportate in legatura cu incheierea Contractului de Credit – va pastra
fara nicio deducere orice suma platita de catre Client pana la data incetarii Contractului de credit.

15 | P a g e

BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrată în sistem dualist

Calea Plevnei nr.159, Business Garden
Bucharest, Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40,
Sector 6, Bucureşti, Cod postal 060013

Operator de date cu
caracter personal nr. 2295
Tel: +40 21 323 73 10
Fax: +40 21 323 73 84

Nr.înreg. Reg. Com. J40/3213/2001
CIF/CUI: RO13795308;
Capital social: 63.382.475 LEI
RG-PJR-41-110033/22.11.2006
RS-PJR-41-110004/22.11.2006

13.6 Neindeplinirea de catre Client a obligatiilor mentionate mai sus poate fi considerata de catre Creditor
drept o incalcare esentiala a Contractului de Credit si poate fi calificata Caz de Culpa cu consecintele care
decurg din aceasta incadrare, cu aplicarea art. 11.3 din Contractul de Credit.

XIV. Drepturile si obligatiile partilor
14.1 Obligatiile Clientului, Codebitorului si Garantului:
a. Clientul este obligat sa permita Creditorului si agentilor sai sa inspecteze Bunul si sa acorde drept
de acces acestora in orice locatie se gaseste bunul.
b. Sa instiinteze Creditorul in maxim 2 zile lucratoare de la aparitia unor situatii de forta majora, caz
fortuit sau impreviziune, imposibil de prevazut si inlaturat, care-l pun in imposibilitatea de executare a
obligatiilor ce decurg din prezentul Document de Finantare.
c. Sa anunte Creditorul in 24 de ore de la producerea riscului asigurat, decurgand din contractele de
asigurare a bunurilor aduse in garantie, fiind obligat totodata sa respecte termenii si conditiile
prevazute in polita de asigurare a bunului, cu privire la astfel de situatii.
d. Clientul este obligat sa informeze Creditorul in scris si fara intarziere cu privire la pierderea
(inclusiv furtul) sechestrarea sau confiscarea sau executarea bunului.
e. Clientul va informa imediat Creditorul daca este supus procedurilor de lichidare dizolvare
insolventa sau daca exista posibilitatea ca aceste proceduri sa se produca.
f. Sa inregistreze zilnic si corect in evidentele contabile operatiunile legate de utilizarea si
rambursarea Creditului.
g. Sa depuna la Creditor situatiile financiar-contabile anuale si/sau semestriale (daca este cazul) si, in
cazul grupurilor, situatiile contabile consolidate (auditate, daca exista) in termen de maxim 15 zile de
la data limita de depunerea acestora la unitatea teritoriala ANAF competenta; In situatia in care
Creditorul descopera necorelari intre situatiile financiare, si/sau anexele aferente, depuse la Creditor,
Clientul se obliga sa remedieze necorelarile si sa depuna in cadrul aceluiasi termen situatiile
financiare corecte.
h. Sa permita Creditorului verificarea situatiei economico-financiare proprii, respectarea destinatiei
Creditului aprobat si existenta permanenta si integrala a bunurilor aduse in garantie si asigurarea
acestora. În acest scop, Clientul se obliga sa puna la dispozitia Creditorului documentele necesare si
sa permita accesul personalului împuternicit al acesteia în incinta societatii pentru efectuarea de
verificari pe teren pe toata durata Creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia.
i. Sa prezinte Creditorului situatia contului extrabilantier „Angajamente acordate" sau sa declare pe
propria raspundere sub semnatura privata, ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea.
j. Sa respecte si sa se conformeze sub toate aspectele semnificative tuturor legilor aplicabile in
functie de activitatea sa (inclusiv reglementarile de mediu si cele privind siguranta muncii) si sa
indeplineasca intocmai termenii si conditiile oricaror autorizatii, permise, acorduri sau avize emise in
legatura cu aceasta (inclusiv a autorizatiilor / avizelor de mediu).
k. Sa detina toate autorizatiile/licentele/avizele necesare desfasurarii activitatii sale (inclusiv
autorizatiile/acordurile de mediu).
l. Sa solicite
acordul prealabil scris al Creditorului
inaintea modificarii structurii
actionariatului/asociatilor prin schimbarea actionarilor ce detin cel putin 25% din capitalul social, ca
urmare a privatizarii, divizarii, fuziunii, transformarii, vanzarii de actiuni/parti sociale, majorarii
capitalului social, schimbarii formei juridice a societatii, sau orice alta tranzactie cu o finalitate
similara, in termen de 15 zile de la data inregistrarii mentiunilor la Registrul Comertului.
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m. Sa foloseasca Bunul creditat potrivit destinatiei obisnuite a acestuia si prescriptiilor tehnice de
intretinere ale Furnizorului si producatorului si cu respectarea tuturor legilor si reglementarilor
aplicabile la momentul utilizarii precum si sa respecte intocmai toate prevederile Contractului si
obligatiile asumate prin acesta cu privire la utilizarea Bunului. In cazul in care bunul finantat este
un autuvehicul, Clientul se obliga să nu utilizeze bunul finantat pentru prestarea de servicii de
transport public în regim de taxi sau activităţi de tip închiriere de autoturisme (rent-a-car), şcoală
de conducere auto şi altele asemenea, fara acordul prealabil scris al Creditorului.
n. Sa indeplineasca si sa mentina toate conditiile materiale si legale prealabile livrarii/instalarii, la
receptie si pe parcursul utilizarii Bunului pe cheltuiala si pe riscul propriu, conform prevederilor
Contractului.
o. Sa asigure verificarile Bunului in perioada de garantie, testele privind fiabilitatea mecanica si
reparatiile, cat si inspectiile tehnice periodice, sunt efectuate la datele specificate in manualul de
utilizare sau in cartea de service a Bunului.
p. Clientul este obligat sa-si exercite drepturile impotriva Furnizorului in legatura cu garantiile acordate
de Furnizor si riscurile asumate de acesta si sa informeze Creditorul cu privire la exercitarea
acestora.
q. Clientul va informa Creditorul in scris cu privire la orice modificare/deteriorare a documentelor si/sau
numarului de inregistrare/identificare, seriilor in termen de maxim 5 zile de la aparitie.
r. Clientul va putea face instalari, atasari, modificari, transformari, plasare de sigle asupra bunului
numai cu aprobarea prealabila a Creditorului.
s. Daca bunul finantat este un autovehicul, Clientul are obligatia de a inmatricula bunul pe cheltuiala
proprie in termen de 30 zile calendaristice de la efectuarea receptiei bunului.
t. Clientul are obligatia de a suporta toate costurile de intretinere si reparatie ale Bunului creditat
u. Clientul va respecta în toate privinţele prevederile legale care îi sunt aplicabile, dacă nerespectarea
ar afecta capacitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile conform Documentelor de Finanţare sau ar fi
de natura a aduce prejudicii de orice natura Creditorului
v. Clientul nu va încheia nicio tranzacţie care ar consta in, sau ar avea ca rezultat vânzarea,
închirierea, transferarea, ipotecarea sau realizarea oricărui alt act de dispoziţie asupra oricăruia
dintre bunurile sale,fara acordul scris prealabil al Creditorului, cu exceptia operatiunilor care au fost
efectuate în cursul normal şi obişnuit al activităţii comerciale de zi cu zi si cu mentiunea ca in cazul
ipotecarii bunurile la care se refera acest articol sunt altele decat cele asupra caruia au fost
constituite garantii potrivit Documentelor de Finantare.
w. Clientul se obliga sa nu efectueze nicio modificare in actul sau constitutiv, in obiectul de activitate,
forma de organizare si functionare (inclusiv, dar fara a se limita la schimbarea actionarilor sau
asociatilor (dupa caz) ce detin cel putin 25% din capitalul social, fuziune, divizare sau transformare),
fara acordul scris, prealabil, al Creditorului, cu exceptia acelor schimbari minore care nu ar avea sau
nu ar putea in mod rezonabil sa aiba un efect negativ asupra Clientului, la aprecierea discretionara
a Creditorului. In cazul in care Clientul intentioneaza sa schimbe structura actionariatului sau a
asociatilor si/sau ponderea actiunilor/partilor sociale detinute de acestia Creditorul isi rezerva dreptul
de a reanaliza, renegocia sau de a inceta contractul si de a cere plata tuturor sumelor restante.
Clientul va depune la Creditor dovada inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului,
imediat dupa inregistrare.
x. Clientul se obliga sa nu isi modifice sediul social, fara notificarea prealabila a Creditorului.
y. Clientul se obliga sa faca cunoscut Creditorului orice alte contracte de finantare - credite/leasing sau
facilitati angajate cu alte banci sau institutii financiare din Romania sau din strainatate, precum si
orice garantii constituite in favoarea tertilor, la data solicitarii de creditare adresata Creditorului.
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z. Clientul se obliga sa informeze Creditorul imediat ce a luat la cunoştinţă detaliile oricarui litigiu,
arbitraj sau procedura administrativa curente, iminente sau potentiale impotriva sa sau a oricaruia
dintre Garanti si care, in caz ca se solutioneaza impotriva acestuia, ar putea avea un Efect Advers
Semnificativ;
aa. Clientul se obliga sa informeze Creditorul, in prealabil, despre intentia sa de a solicita instantelor
judecatoresti sa fie supus procedurii de insolventa, reorganizare judiciara, concordat preventiv sau
mandat ad hoc.
bb. Fiecare Debitor va notifica Creditorul despre aparitia oricarui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor
(si despre orice masuri luate pentru remedierea situatiei, daca este cazul) imediat ce a luat
cunostinta de aparitia acestuia (exceptand situatia in care respectivul Debitor a luat la cunostinta
faptul ca o notificare a fost deja transmisa Creditorului de un alt Debitor).
cc. Sa transmita letric Creditorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data depunerii lor
catre organele abilitate, pe toata perioada de derulare a contractului de credit, situatiile financiare,
respectiv:
➔ Balanta de verificare, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite
semestrial si anual – in cazul persoanelor juridice;
➔ Declaratia privind veniturile realizate- in cazul persoanelor fizice autorizate/liberi
profesionisti.
➔ Orice alte documente pe care Creditorul le poate solicita
dd. Sa foloseasca Bunul creditat potrivit destinatiei obisnuite a acestuia si prescriptiilor tehnice de
intretinere ale Furnizorului si producatorului si cu respectarea tuturor legilor si reglementarilor
aplicabile la momentul utilizarii precum si sa respecte intocmai toate prevederile Contractului si
obligatiile asumate prin acesta cu privire la utilizarea Bunului creditat.
ee. Sa indeplineasca si sa mentina toate conditiile materiale si legale prealabile livrarii/instalarii, la
receptie si pe parcursul utilizarii Bunului creditat pe cheltuiala si pe riscul propriu, conform
prevederilor Contractului.
ff. Se obliga sa prezinte imediat la cererea Creditorului orice alte informatii privind situatia financiara,
afacerile si operatiunile acestuia (inclusiv, insa fara a se limita la, lista de stocuri si obiecte de
inventar).
gg. Se obliga sa nu constituie sau să nu lichideze nicio masă patrimonială de afectaţiune în cadrul
patrimoniului Clientului, inclusiv dar fără limitare la patrimoniul profesional, şi să nu transfere niciun
bun sau drept între masele patrimoniale al căror titular este, fără să obţina înainte acordul scris al
Creditorului în acest sens. Restrictia prevazuta in acest paragraf se aplica si cu privire la
constituirea unei mase patrimoniale fiduciare, care nu poate fi facuta de Client fara acordul prealabil
scris al Creditorului;
hh. In cazul activarii optiunii de plata a sumelor datorate conform contractului de credit prin debitarea
directa a contului, se obliga sa prezinte contractul de mandat pentru debitare automata a contului
bancar in termen de 10 zile lucratoare de la de la data semnarii mandatului de direct debit cu banca
Utilizatorului.
ii. Daca obiectul creditului este un vehicul rulat Clientul este obligat sa se prezinte la Registrul Auto
Roman pentru efectuarea formalitatilor necesare obtinerii Certificatului de Autenticitate eliberat de
Registrul Auto Roman; toate taxele in legatura cu operatiunile necesare sunt in sarcina Clientului.
14.2 Clientul si Garantul inteleg si isi asuma integral riscul valutar, determinat de fluctuatiile pe piata
valutara. Creditorul nu va fi tinut in nici un caz responsabil pentru eventualele pierderi pe care oricare
dintre acestia le-ar suferi ca urmare a unor asemenea fluctuatii.
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14.3 Clientul si Garantii sunt de acord cu reevaluarea de catre Creditor, pe cheltuiala Clientului, a
bunurilor aduse in garantie, oricand pe perioada valabilitatii contractelor de garantie.
14.4 In cazul declararii intregului Credit scadent, Clientul ramane direct raspunzator pentru toate
consecintele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a Creditului, fiind
obligat sa achite Creditorului toate pagubele cauzate.
14.5 Reprezentantii Clientului si fiecare dintre Garanti sau reprezentantii fiecaruia dintre Garanti
(dupa caz) confirmă ca atat ei cat si Persoanele vizate (astfel cum sunt definite in Nota de informare)
au luat la cunostinta si au parcurs Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
cuprinsa in cadrul Cererii de Finantare.
XV. Drepturile Creditorului
15.1 Creditorul are dreptul:
a. Sa urmareasca, pe toata durata Contractului, indeplinirea conditiilor prevazute in Documentele de
Finantare sau in prezentele CGC referitoare la: destinatia sumelor avansate, rambursarea la scadenta
a ratelor de Credit, plata dobanzii si comisioanelor aferente, integritatea Garantiilor precum si bonitatea
Clientului.
b. Sa refuze acordarea de Credite in situatia in care Clientul este sau intra in interdictie bancara la CIP.
c. In cazul in care Clientul efectueaza trageri in neconcordanta cu destinatia produsului, Clientul va fi
considerat decazut din beneficiul termenului si Creditorul are dreptul sa sisteze creditul, dupa caz, prin
anularea automata a sumei netrase (in situatia in care, la data respectiva, nu a fost tras integral) si sa
esaloneze la rambursare (pe baza de act aditional) soldul ramas de rambursat; incepand cu data sistarii
BCRL nu mai permite Clientului efectuarea de noi trageri.
d. In situatia unor trageri partiale (creditul a fost aprobat cu transferul in transe, si din orice motiv nu se
trag de catre Client toate transele aprobate), Creditorul are dreptul sa considere contractul intrat in
efecte pe deplin, cu consecinta emiterii unui scadentar de rate de credit aferent creditului tras;
e. Sa cesioneze sau sa transfere prin novatie, subrogatie sau orice alt mecanism oricare dintre drepturile
si obligatiile sale din Documentele de Finantare fara a fi necesar vreun acord din partea oricaruia dintre
Client/i sau Garant/i, altul decat cel exprimat prin Documentele de Finantare.
f. In cazul aparitiei unui Incident de Piata, sa calculeze dobanzile aplicabile in maniera stabilita prin
Contractul de Credit.
15.2 Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului data de Client sau de Garant
catre Creditor prin intermediul sau in legatura cu Documentele de Finantare se considera a fi data pe
intreaga perioada de timp a raporturilor contractuale dintre Creditor si Client sau Garant derulate in baza
acestora la care se va adauga o perioda suplimentara de 3 (trei) ani de la orice scadenta. Prevederile Art.
2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau instructiune.
15.3 Creditorul poate executa orice imputernicire, autorizare, instructiune de natura mandatului data de
Client sau Garant, fie personal fie prin alte persoane, alese la propria discretie a Creditorului.
15.4 Pana la implinirea termenului pentru care sunt date, fiecare imputernicire, autorizare, instructiune de
natura mandatului data de Client sau Garant catre Creditor prin intermediul sau in legatura cu Documentele
de Finantare se considera a fi irevocabila, cu exceptia cazurilor in care partile agreeaza in mod expres, in
scris, posibilitatea revocarii.
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XVI. Incalcarea Obligatiilor
16.1 Constituie Eveniment de Incalcare a Obligatiilor:
a. Nerespectarea de catre Client/Garant a oricareia dintre obligatiile asumate de oricare dintre acestia
prin Documentele de Finantare, inclusive prin Contractul de Credit sau prin prezentele CGC
b. Aparitia unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor (oricum ar fi acesta definit prin Documentele de
Finantare) sau a unui eveniment similar.
c. Aparitia unui Efect Advers Semnificativ.
d. Instrainarea, degradarea, pastrarea sau utilizarea bunurilor ce fac obiectul Garantiilor in conditii
necorespunzatoare.
e. Este depasita scadenta platii oricarei datorii a Clientului rezultand din orice contract, respectiv expira
perioada de gratie acordata in vederea efectuarii platii, daca a existat o asemenea perioada.
f. Orice datorie financiara a Clientului este declarata scadenta si exigibila inainte de data scadentei
initiale, ca rezultat al unui eveniment de culpa (oricum ar fi descris).
g. Orice angajament privind orice datorie financiara a Clientului este anulat sau suspendat de un creditor,
ca rezultat al unui eveniment de culpa (oricum ar fi descris).
h. Orice creditor al Clientului devine indreptatit sa declare scadenta si exigibila oricare dintre datoriile
financiare ale sale inainte de data scadentei initiale ca rezultat al unui eveniment de culpa (oricum ar fi
descris).
i. Orice creditor al Clientului incepe procedura de executare silita a oricarei Garantii constituite de catre
oricare dintre Debitori in favoarea respectivului creditor sau
j. S-a dat orice ordin, decret sau sentinta judecatoreasca de catre orice instanta competenta sau
autoritate administrativa cu privire la Client, care restrictioneaza sau impiedica transferul liber al oricarei
sume platibile in cadrul Contractului de Credit, sau
k. Creditorul constata lipsa unei întreţineri corespunzătoare a Bunului Creditat sau alte fapte, imputabile
Clientului, de natură să facă dificilă sau imposibilă exercitarea drepturilor Creditorului asupra Bunului
creditat, în condiţiile prevăzute în Contract si Contractul de ipoteca mobiliara;
l. Orice licenta, acord, inregistrare sau aprobare sau alt act similar (guvernamental sau de alt fel), necesa r
pentru valabilitatea, executarea sau legalitatea Contractului de Credit este retras sau inceteaza dintrun motiv oarecare sau devine necesar la o data ulterioara semnarii Contractului de Credit, dar nu este
acordat de autoritatea competenta sau obtinut de catre Client in termenul prevazut de lege pentru
obtinerea sa, sau
m. A fost initiata procedura executarii silite asupra bunurilor Clientului si aceasta executare silita nu a
incetat prin plata sau in orice alt mod care sa exonereze Clientul, sau Clientul este in imposibilitate sau
a admis imposibilitatea de plată a datoriilor neachitate pe care le are, la termenele stabilite, sau
suspendarea efectuării de plăţi cu privire la oricare din datoriile sale;
n. In orice moment pe durata Contractului, valoarea activelor (venituri şi/sau bunuri) ale Clientului, care
pot fi executate silit, este sau devine mai mică decât valoarea obligaţiilor datorate de Client in baza
Contractului;
o. Apar sau exista riscul sa apara circumstante exceptionale care in acceptiunea rezonabila a Creditorului
au un efect negativ semnificativ asupra capacitatii Clientului de a isi indeplini obligatiile din cadrul
Contractului de Credit sau care fac nerezonabila continuarea executarii Contractului de Credit de catre
Creditor.
p. Clientul isi manifesta in mod neindoielnic fata de Creditor intentia de a nu executa oricare dintre
obligatiile sale rezultand din sau in legatura cu Contractul de credit sau orice contract accesoriu
acestuia.
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q.

Clientul face instalari, atasari, modificari, transformari, plasare de sigle asupra bunului fara aprobarea
prealabila a Creditorului
r. Clientul va notifica in scris Creditorul cu privire la orice caz de caz de culpa care a aparut sau ameninta
sa apara.
s. In conditiile prezentului articol, in cazul aparitiei unui caz de culpa, Creditorul isi rezerva dreptul ca
atunci cand considera de cuviinta sa invite Clientul sa cesioneze obligatiile sale rezultand din Contractul
de Credit unui tert, care va deveni astfel noul Client. In cazul in care Creditorul alege sa invite pe Client
sa cesioneze drepturile si obligatiile sale, noul Client va fi ales de catre Creditor si notificat in scris
Clientului. In cazul in care Clientul nu raspunde acestei invitatii in termen de 5 zile de la primirea
notificarii Creditorului, Creditorul poate sa declare imediat scadent si exigibil in tot sau in parte creditul
tras, impreuna cu dobanda acumulata si orice alte sume acumulate sau nerambursate in baza
Contractului de Credit, moment la care acestea vor fi considerate imediat scadente si platibile conform
sectiunii 11.3 din Contractul de Credit. Dupa declararea exigibilitatii anticipate a tuturor sumelor
datorate, Clientul nu mai poate efectua plata in rate.
t. Clientul nu-si indeplineste obligatia de a suporta in totalitate costurile de intretinere si reparatie ale
Bunului creditat.
16.2 Neindeplinirea obligatiilor contractual asumate va atrage decaderea Clientului din beneficiul termenului
si va da dreptul Creditorului sa declare Creditul exigibil, impreuna cu dobanda acumulata conform
prevederilor Documentelor de Finantare fara a mai fi necesara punerea in intarziere a debitorului, notificarea
acestuia si/sau interventia instantei de judecata-pact comisoriu si sa treaca la recuperarea intregii sume
datorate si executarea tuturor garantiilor aferente Contractului de Credit; Creditorul va fi indreptatit sa aplice
orice alte sanctiuni si/sau sa solicite orice alte reparatii conform legii sau Documentelor de Finantare.
16.3 Neexercitarea de catre Creditor a oricarui drept prevazut in Documentele de Finantare nu constituie o
renuntare la acesta, iar Creditorul va putea uza de acel drept oricand pana la stingerea tuturor obligatiilor
Clientului fata de aceasta.
16.4 In cazul declararii intregului Credit scadent, Clientul ramane direct raspunzator pentru toate
consecintele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a Creditului, fiind obligat
sa achite Creditorului toate pagubele cauzate.
16.5 In cazul declararii exigibilitatii Creditului si/sau luarii oricaror masuri prevazute de acest Capitol,
prevederile art. 11.4 din Contractul de credit se vor aplica in mod corespunzator.

Prezentele Conditii Generale de Creditare completeaza raportul Juridic derulat intre Client si BCR Leasing
conform Contractelor de Credit incheiate intre acestia si daca partile nu stabilesc altfel, se aplica tuturor
Contractelor de Credit si actelor aditionale incheiate intre Creditor si Client ulterior dateipublicarii acestora.
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