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ANEXA B AFERENTA CONTRACTULUI DE LEASING FINANCIAR - CONDITII CONTRACTUALE
GENERALE (“CCG”)
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1.
Livrarea / Receptia
1.1 Livrarea
1.1.1 Toate conditiile materiale si legale prealabile livrarii/instalarii, receptiei si utilizarii Bunului finantat vor fi
indeplinite si mentinute de catre Utilizator pe cheltuiala si pe riscul propriu astfel incat
livrarea/instalarea Bunului finantat sa nu fie intarziata, iar utilizarea normala a acestuia sa fie posibila
pe intreaga perioada a CL. Bunul finantat va fi livrat si, daca este necesar, va fi instalat de catre
Furnizor sau de catre un agent autorizat al acestuia direct Utilizatorului. Orice livrare de parti
componente ale Bunului finantat va fi denumita in cele ce urmeaza “Livrare Partiala”; pentru finantarile
partiale urmand a se calcula lunar Costuri de prefinantare in conformitate cu prevederile art. 5.5 din
CCS.
1.1.2 Toate riscurile Bunului finantat (sau ale unei Livrari Partiale) se transfera de la Furnizor direct
Utilizatorului la data livrarii Bunului finantat (respectiv la data efectuarii acelei Livrari Patiale) si raman
in sarcina Utilizatorului pana la incetarea CL si dobandirea proprietatii asupra Bunului finantat de catre
Utilizator in conformitate cu prevederile CL. In cazul in care CL inceteaza fara ca Utilizatorul sa
dobandeasca proprietatea asupra Bunului finantat, Utilizatorul continua sa suporte riscurile Bunului
finantat pana la data predarii efective a acestuia catre BCRL. Formalitatile de import si de inmatriculare
(daca Bunul finantat este inmatriculabil) vor fi indeplinite de catre BCRL pe cheltuiala Utilizatorului.
BCRL nu este raspunzator pentru nici un fel de paguba sau pierdere a Utilizatorului sau a oricarui tert
care decurge in mod direct sau indirect dintr-o nelivrare, o livrare sau instalare intarziata sau
necorespunzatoare a Bunului finantat sau a partilor componente ale acestuia, inclusiv ca urmare a
neobtinerii de catre Utilizator a avizelor/autorizariilor necesare conform legii, BCRL fiind in drept sa
perceapa Costurile de prefinantare/Ratele de Leasing de la momentul efectuarii platii partiale/totale a
pretului de achizitie catre Furnizor. In cazul platilor partiale (in transe), catre Furnizor Ratele de leasing
vor fi datorate de Utilizatorde la data incetarii perceperii costurilor de prefinantare. Costurile de
prefinantare nu vor mai fi datorate pe perioada perceperii Ratelor de Leasing. Finantatorul poate
percepe Ratele de Leasing de la Utilizator oricand pe durata CL, inclusiv in conditiile efectuarii unor
plati partiale aferente pretului de Achizitie.
1.2 Receptia/Procesul Verbal de Receptie
1.2.1 La momentul livrarii sau, daca este aplicabil, al instalarii Bunului finantat, Utilizatorul va verifica imediat
Bunul finantat 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 Utilizator a Bunului finantat livrat sau a unei Livrari Partiale, Utilizatorul si Furnizorul vor incheia
un proces-verbal de receptie (denumit “Proces-Verbal de Receptie”) care completeaza sectiunea “Bun
Finantat “ din CCS. In cazul in care Bunul finantat se preda prin mai multe Livrari Partiale, pentru
fiecare Livrare Partiala se va incheia cate un Proces-Verbal de Receptie. Bunul finantat va fi considerat
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receptionat de catre Utilizator in integralitatea sa la semnarea Procesului-Verbal de Receptie, respectiv
a ultimului dintre Procesele - Verbale de Receptie, sau conform art. 1.3 din prezentele CCG. Utilizatorul
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 finantat. In acest caz, Utilizatorul va ridica
asemenea obiectii fata de Furnizor in cadrul obligatiei de garantie a acestuia in conformitate cu art. 12
lit. a) din O.G. 51/1997. BCRL este exonerat de orice obligatie de garantie in acest sens, iar Utilizatorul
nu are dreptul sa ceara incetarea CL sau sa opuna Finantatorului o exceptie de neexecutare motivat
de neindeplinirea obligatiei de livrare sau de garantie pentru vicii a Furnizorului.
1.2.2 Utilizatorul este obligat sa puna la dispozitia BCRL in termen de maxim 5(cinci) zile lucratoare de la
expirarea termenului de livrare agreat cu Furnizorul bunului (conform contract de vanzare a bunului sau
conform notificarii de livrare emisa de Furnizor) un exemplar al Procesului-Verbal de Receptie a
bunului.
1.3 Nesemnarea/netransmiterea Procesului-Verbal de Receptie
1.3.1 Daca Procesul-Verbal de Receptie (toate Procesele-Verbale de Receptie) nu este (sunt) semnat(e) de
catre Utilizator indiferent de motiv, si nu sunt trimise Finantatorului in termenul mentionat in CCG la
art. 1.2.2, BCRL are dreptul, la libera sa alegere, sa (i) considere ca bunul a fost livrat si CL a intrat in
efecte, in aceasta situatie Utilizatorul avand obligatia platii Ratelor de Leasing si a tuturor costurilor
conform Contract sau (ii) sa considere nerespectarea acestei obligatii de semnare/transmitere a
procesului verbal de receptie drept un caz de culpa si sa considere CL reziliat de drept fara a mai fi
necesara punerea in intarziere a Utilizatorului si fara orice alta formalitate prealabila dupa scurgerea
unei perioade de 10 (zece) zile lucratoare de la data la care a avut loc livrarea Bunului finantat sau o
Livrare Partiala sau ar fi trebuit sa aiba loc livrarea Bunului finantat sau o Livrare Partiala. In acest caz
Utilizatorul va inapoia de urgenta Bunul finantat sau Livrarile Partiale care se afla in posesia sa,
Finantatorului, la locul indicat de acesta din urma (pe riscul si cheltuiala Utilizatorului) si va plati de
urgenta BCRL atat o penalitate de cel putin 15% (procente) din Pretul de achizitie al Bunului finantat,
cat si, cumulativ, BCRL va putea retine toate Platile Speciale incasate de BCRL de la Utilizator pana in
acel moment in conformitate cu art. 5.6 din CCCS, Utilizatorul neavand dreptul la despagubire. In cazul
in care prejudiciul suferit de BCRL ca urmare a nesemnarii de catre Utilizator a Procesului-Verbal de
Receptie si a rezilierii din aceasta cauza a CL este mai mare decat sumele incasate de la Utilizator,
atunci Utilizatorul va despagubi integral pe BCRL pentru prejudiciul suferit.
2.
2.1

2.2

Proprietatea asupra Bunului finantat
BCRL este si ramane proprietarul unic si neingradit al Bunului finantat pana la indeplinirea de catre
Utilizator a tuturor obligatiilor sale din CL. In consecinta, BCRL are dreptul sa reintre in posesia Bunului
finantat (in tot sau in parte) de indata ce Utilizatorul nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile care ii
revin potrivit CL, data de la care dreptul Utilizatorului de a folosi Bunul finantat este suspendat fara sa
fie suspendata insa si obligatia de plata a Ratelor de Leasing sau a celorlalte sume datorate potrivit
CL. Intr-un astfel de caz, Utilizatorul renunta in mod irevocabil la dreptul de a ridica orice fel de exceptii,
aparari si/sau pretentii de orice fel fata de BCRL, iar BCRL poate dispune cu privire la reluarea
folosintei bunului de catre Utilizator, daca faptul de culpa generator a fost inlaturat de catre Utilizator
prin indeplinirea obligatiilor ce-i revin. La solicitarea BCRL, Utilizatorul va aplica pe Bunul finantat
neinseriat ori pe parti componente ale acestuia neinseriate si/sau accesorii, mentinand aplicate, pentru
toata durata CL etichete si/sau alte mijloace de identificare care indica dreptul de proprietate al BCRL
asupra Bunului finantat. BCRL isi rezerva dreptul de a furniza Utilizatorului etichetele si/sau celelalte
mijloace de identificare care trebuie aplicate si de a alege pozitia (iile) propriu-zisa (e) in care acestea
vor fi aplicate pe Bunul finantat.
Utilizatorul este obligat sa instiinteze BCRL despre orice tulburari ale posesiei sale ori despre orice fel
de actiuni/inactiuni din partea unor terti care ar putea afecta dreptul de proprietate al BCRL asupra
Bunului finantat sau a partilor componente ale acestuia, in termen de cel mult 48 de ore de la data la
care a luat la cunostinta despre astfel de tulburari sau actiuni/inactiuni. Utilizatorul este de asemenea
obligat sa aduca la cunostinta unor asemenea terti faptul ca BCRL este proprietarul Bunului finantat si
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sa ia pe cheltuiala sa, la cererea BCRL, orice masuri necesare sau recomandabile in vederea
conservarii dreptului de proprietate al BCRL asupra Bunului finantat, informand BCRL asupra acestor
masuri. In caz de pericol iminent, Utilizatorul este obligat sa ia astfel de masuri fara acordul prealabil al
BCRL si sa informeze BCRL in decurs de 48 de ore asupra masurilor luate si asupra efectelor
acestora.
BCRL va efectua inregistrarea, modificarea, radierea CL si/sau dupa caz a Bunului Finantat si a
garantiilor aferente CL in registrele de publicitate constituite conform legii, urmand ca toate costurile in
legatura cu aceasta operatiune sa fie refacturate Utilizatorului.

3
Folosinta Bunului finantat
3.1
Dreptul de folosinta / Folosinta obisnuita
3.1.1 La semnarea Procesului-Verbal de Receptie (al fiecarui Proces-Verbal de Receptie corespunzator
unei Livrari Partiale) de catre Furnizor si Utilizator, sau in situatia refuzului semnarii procesului verbal
sau al unei nelivrari sau livrari necorespunzatoare – la data la care o asemenea livrare a avut loc sau
ar fi trebuit sa aiba loc - Utilizatorul va dobandi dreptul de folosinta asupra Bunului finantat (sau, dupa
caz, asupra unei Livrari Partiale). Toate riscurile legate de paza juridica si de folosirea Bunului finantat
(sau a unei Livrari Partiale), indiferent daca o asemenea folosire a Bunului finantat este sau nu in
conformitate cu conditiile stipulate in CL, se transfera integral de la Furnizor la Utilizator la data livrarii
Bunului finantat (sau, dupa caz, a unei Livrari Partiale) si continua sa existe in sarcina Utilizatorului
pana la incetarea CL. In cazul in care CL inceteaza fara ca Utilizatorul sa dobandeasca proprietatea
asupra Bunului finantat, Utilizatorul continua sa fie raspunzator de paza juridica a Bunului finantat
pana la data predarii efective a Bunului finantat catre BCRL.
3.1.2 Pe cale de consecinta, toate cheltuielile (nelimitativ) cu privire la: preluarea, conservarea, depozitarea,
circularea, parcarea, service-ul, repararea, verificarea/reviziile, combustibilul, avarierea si transportul
bunului, indeplinirea formalitatilor vamale si plata, RAR, inmatricularea, radierea, rovigneta, taxe drum,
tranzit, impozite/taxe, cheltuieli aferente bunului/dreptului de folosinta, alte obligatii catre stat/alte
entitati/organisme sunt suportate de Utilizator, inclusiv in situatia in care bunul circula in afara
Romaniei, atat pe perioada de valabilitate a CL cat si ulterior incetarii contractului, pana la predarea
bunului in posesia BCRL. De asemenea, Utilizatorul trebuie sa verifice permanent aparitia oricaror
defecte ale bunului si sa le repare pe cheltuiala sa. BCRL recomanda explicit Utilizatorului sa
foloseasca Bunul finantat numai in concordanta cu instructiunile producatorului sau cu recomandarile
sale si sa schimbe consumabilele la timp.
3.1.3 In cazul in care pe numele BCRL se va emite, in legatura cu bunurile si/sau cu fapta Utilizatorului, un
proces-verbal de constatare a unei contraventii care ar obliga BCRL la plata vreunei amenzi si/sau a
unei alte masuri, toate acestea vor fi integral suportate de catre Utilizator. In acest sens, pentru
evitarea unor prejudicii care pot rezulta din neachitarea amenzii, BCRL va fi indreptatit oricand, dupa
receptionarea procesului verbal de constatare a unei contraventii, sa achite contravaloarea amenzii si
sa o deconteze Utilizatorului prin emiterea unei facturi. In situatia in care Utilizatorul intelege sa
conteste procesul-verbal de constatare a unei contraventii, pentru declararea contestatiei in numele
BCRL, Utilizatorul va solicita in scris, expres si motivat, o procura speciala, iar BCRL isi rezerva dreptul
sa emita o asemenea procura. In toate cazurile, Utilizatorul suporta toate cheltuielile si riscurile in
legatura cu contestarea proceselor verbale de constatare a contraventiilor si/sau masurilor dispuse,
urmand sa despagubeasca BCRL pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a unor astfel de
contestari. ( inclusiv cheltuieli de judecata).
3.1.4 In cazul in care pe numele Utilizatorului se va emite, un proces-verbal de constatare a unei contraventii
care prin neplata ar indisponibiliza bunul si ar conduce la obligarea BCRL la plata vreunei amenzi
si/sau a unei alte masuri, toate acestea vor fi integral suportate de catre Utilizator in conditiile aratate
mai sus.
3.1.5 Neachitarea in termen a sumelor datorate conform mentiunilor prezentei sectiuni, da dreptul BCRL sa
considere prezentul contract reziliat de plin drept, fara punerea in intarziere si fara incuviintarea
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instantei, prin simpla sa manifestare de vointa, cu consecintele aratate in CCG art. 13.6 si urmatoarele
din CCS
3.2
3.2.1

Utilizarea Bunului finantat
Utilizatorul este obligat sa foloseasca Bunul finantat 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, aceasta fiind si recomandarea BCRL. Folosirea
Bunului finantat in afara destinatiei obisnuite a acestuia necesita acordul scris prealabil al BCRL si se
face exclusiv pe riscul Utilizatorului (inclusiv in ceea ce priveste pierderea garantiei oferite de
Furnizor) indiferent de acceptul scris al BCRL. Daca Bunul finantat este constituit din unul sau mai
multe autoturisme/autovehicule sau alte vehicule autopropulsate/ Utilizatorului nu ii este permis sa
utilizeze Bunul finantat pentru prestarea de servicii de transport public in regim de taxi sau activitati de
tip inchiriere de autoturisme (rent-a-car), scoala de conducere auto si alte asemenea, fara acceptul
scris prealabil exprimat al BCRL.

3.3 Limitarea folosirii Bunului finantat
3.3.1 In cazul in care Bunul finantat sufera daune partiale sau totale se vor aplica prevederile art. 7.6 din
CCG.
3.3.2 In cazul in care Utilizatorul este o persoana juridica sau o persoana fizica autorizata (PFA), dreptul de
folosinta al Utilizatorului include si dreptul de folosinta asupra Bunului finantat al administratorilor si al
salariatilor Utilizatorului. Folosinta Bunului finantat de catre terte persoane, altele decat cele anterior
enumerate necesita acordul scris prealabil al BCRL. In cazul in care Utilizatorul obtine acordul scris al
BCRL ca Bunul finantat sa fie folosit de anumiti terti, obligatiile Utilizatorului rezultand din CL (in
special obligatiile de plata) raman neschimbate pe perioada folosirii Bunului finantat de catre acesti
terti, Utilizatorul continuand sa detina paza juridica a bunului.
3.4 Transmiterea dreptului de folosinta
3.4.1 Utilizatorul nu este indreptatit sa subinchirieze si/sau sa transfere cu orice titlu Bunul finantat fara
acordul prealabil scris al BCRL.
3.4.2 BCRL nu va avea nici un fel de obligatie fata de tertii pentru care si-a dat acordul ca acestia sa poata
folosi Bunul finantat, iar Utilizatorul il va apara si despagubi pe BCRL fata de orice pretentii ale acestor
terti.
3.4.3 Utilizatorului ii este interzis sa instraineze Bunul finantat, sa constituie garantie (gaj/ipoteca) sau drept
de preferinta asupra lui, angajandu-se sa respecte si angajandu-se sa respecte si sa apere in
raporturile cu tertii, in toate cazurile si pe cheltuiala sa, dreptul de proprietate al BCRL .
3.4.4 Dupa obtinerea acordului prealabil scris al BCRL privind subinchirierea si/sau transferarea cu titlu
gratuit sau cu orice alt titlu a Bunului finantat Utilizatorul va lua masurile necesare pentru ca (i) in
cadrul relatiilor sale contractuale cu asemenea terte persoane acestea din urma sa recunoasca si sa
accepte dreptul de proprietate al BCRL asupra Bunului finantat prin inserarea de clauze in acest sens,
conform solicitarii BCRL (ii) folosirea Bunului finantat de catre terti sa fie in conformitate cu prevederile
CL si pentru ca (iii) in cadrul relatiilor sale contractuale cu asemenea terte persoane sa existe
acceptul ca dreptul acestora de a utiliza Bunul finantat sa inceteze imediat, in mod automat, in cazul
aparitiei oricarui caz de incetare a CL conform art. 13 din CCS si obligatia acestora de a pune la
dispozitia BCRL sau de a permite acestuia luarea in posesie a Bunului finantat.
4
Inmatricularea (sectiune aplicabila doar daca bunul finantat este un bun inmatriculabil)
4.1 In vederea inmatricularii bunului, Utilizatorul are obligatia de a transmite catre BCRL, in cel mult 10
(zece) zile lucratoare de la receptia autovehiculului, urmatoarele:
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a) Procesul Verbal de Predare Primire (PVPP) al autovehiculului
b) Copie dupa Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto (R.C.A)
c) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de
competență utilizatorul își are sediul sau domiciliul. Aceasta constă în înscrierea numărului de
înregistrare R.E.M.T.I.I. (Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse
înmatriculării/înregistrării) pe prima pagina a contractului de leasing si pe decizia de impunere.
4.2

Procesul Verbal de Predare Primire se obtine de catre Utilizator de la Finantator si se transmite din nou
Finantatorului, dupa semnarea PVPP de catre Dealer/Furnizor, dupa cum urmeaza:
a) In situatia cunoasterii tuturor datelor de identificare ale bunului(capacitate cilindrica,serie sasiu
etc) la data semnarii CL, PVPP va fi inmanat de catre Finantator Utilizatorului, la data semnarii
prezentului contract si va fi returnat Finantatorului, dupa semnarea PVPP de catre
Dealer/Furnizor
b) In situatia in care datele de identificare ale bunului nu sunt cunoscute la data semnarii
prezentului contract, Utilizatorul se obliga sa ridice PVPP de la sediul Finantatorului, in ziua
imediat urmatoare celei in care a incheiat polita de asigurare CASCO si RCA si sa il returneze
Finantatorului, dupa semnarea PVPP de catre Dealer/Furnizor.
4.3 UTILIZATORUL are obligatia de a efectua (daca este cazul), in termen de 10 (zece) zile de la receptia
bunului, toate formalitatile necesare pentru omologarea, identificarea si/sau obtinerea oricarei atestari
impusa de institutiile abilitate pentru eliberarea cartii de identitate si/sau finalizarea formalitatilor de
inmatriculare.
4.4 FINANTATORUL VA EFECTUA DEMERSURILE PRIVIND INMATRICULAREA BUNULUI NUMAI IN
CAZUL SI DUPA PRIMIREA DE LA FURNIZOR/UTILIZATOR/[A TUTUROR DOCUMENTELOR
NECESARE INMATRICULARII BUNULUI. BCRL NU RASPUNDE PENTRU CAZUL IN CARE
DOCUMENTELE NECESARE INMATRICULARII NU SUNT PUSE LA DISPOZITIA TA IN TIMP UTIL DE
CATRE
FURNIZOR/UTILIZATOR/TERTI
SI
NICI
DACA
INMATRICULAREA
ESTE
INTARZIATA/NEREALIZATADIN CULPA AUTORITATILOR COMPETENTE
4.5 Daca obiectul finantarii este un vehicul rulat, care nu este inmatriculat definitiv in Romania, iar furnizorul
nu pune la dispozitia FINANTATORULUI actele necesare pentru inmatriculare, Utilizatorul este obligat:
a) sa se prezinte la Registrul Auto Roman pentru efectuarea formalitatilor de omologare in Romania
(obtinere Certificat de Autenticitate, carte de identitate si inspectie tehnica periodica); toate taxele
in legatura cu operatiunile necesare sunt in sarcina Utilizatorului.
b) sa returneze Finantatorului in termen de 10 zile lucratoare de la data preluarii Cartea de
Identificare a Vehiculului (CIV) primita in scopul obtinerii de la RAR a documentelor necesare
inmatricularii bunului, impreuna cu Certificatul de Autenticitate eliberat de Registrul Auto Roman,
certificatul de inmatriculare (toate documentele trebuie returnate in original) si placutele vechi de
inmatriculare, sub sanctiunea constituirii nerespectarii obligatiei in caz de culpa si a platii de
penalizari in cuantum de 10 EURO ( pentru contractele in EURO), respectiv 45 de Lei (pentru
contractele in Lei) pe fiecare zi calendaristica de intarziere. De asemenea, in toate situatiile in
care, ulterior inmatricularii Bunului finantat, Utilizatorul solicita Finantatorului Cartea de Identificare
a Vehiculului (CIV) in orice scop pentru care acest document trebuie prezentat autoritatilor, Cartea
de Identificare a Vehiculului (CIV) se poate prelua numai in baza acordului expres al BCRL,
Utilizatorul fiind obligat sa o returneze in termen de 10 zile lucratoare de la preluare (daca partile
nu au convenit altfel). In caz de nerespectare a acestei obligatii, Utilizatorul se afla in culpa
conform prevederilor prezentei clauze si suporta sanctiunea platii de penalizari in cuantum de 10
EURO (pentru contractele in Euro) respectiv, 45 de Lei (pentru contractele in Lei) pe fiecare zi
calendaristica de intarziere.
5.

Intretinerea si modificarea Bunului finantat
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5.1
Intretinerea Bunului finantat
5.1.1 Utilizatorul va mentine Bunul finantat intr-o stare tehnica si de functionare ireprosabila, va intretine si
repara Bunul finantat pe cheltuiala proprie, si toate activitatile de intretinere si reparatie vor fi
efectuate exclusiv de persoane specializate autorizate de catre Furnizor si producator.
5.1.2 In cazul in care pe parcursul duratei CL utilizarea si intretinerea Bunului finantat vor fi
necorespunzatoare BCRL va avea dreptul sa recupereze de la Utilizator prejudiciul inregistrat din
cauza deteriorarii Bunului finantat ca urmare a operarii acestuia de catre Utilizator, mai putin uzura
normala.
5.1.3 Utilizatorul
este
responsabil
cu
obtinerea
conforma
si
la
timp
a
tuturor
autorizatiilor/avizelor/omologarilor eliberate de autoritatile si institutiile abilitate in domeniu, necesare
detinerii/utilizarii/tranzitarii/etc. Bunului finantat.
5.2 Modificarea Bunului finantat
5.2.1 Orice modificare sau adaugire adusa Bunului finantat necesita acordul prealabil scris al BCRL
(utilizarea Bunului finantat in regim taxi sau scoala soferi nu este permisa si constituie motiv de reziliere
a CL). In cazul in care modificarea Bunului finantat este impusa de lege, Utilizatorul va executa aceste
modificari (dupa informarea prealabila a BCRL) doar prin intermediul persoanelor specializate
autorizate de catre Furnizor si producator si pe cheltuiala proprie fara nici un drept la despagubire din
partea BCRL. Toate modificarile, imbunatatirile si adaugirile Bunului finantat devin proprietatea BCRL
de la data efectuarii lor si raman in proprietatea BCRL in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni.
5.2.2 In cazul in care CL inceteaza inainte de termen si proprietatea asupra Bunului finantat nu se mai
transmite Utilizatorului conform art. 17 din CCS, orice imbunatatiri/modificari/adaugiri aduse Bunului
finantat de catre Utilizator raman proprietatea BCRL fara nici o obligatie de despagubire din partea
BCRL. Totusi, in acest caz, dupa notificarea cu 10 zile in prealabil a BCRL Utilizatorul poate sa inlature
imbunatatirile aduse Bunului finantat daca prin aceasta nu deterioreaza, fie si numai estetic, Bunul
finantat si nici nu ii afecteaza starea initiala, urmand ca imbunatatirile inlaturate sa revina in
proprietatea Utilizatorului. In cazul in care inlaturarea modificarilor conduce totusi la deteriorarea in
orice fel, fie si numai estetic, a Bunului finantat, Utilizatorul este obligat sa despagubeasca BCRL
pentru dauna produsa.
6.

Informarea/Inspectarea Bunului finantat

6.1

Informarea
Utilizatorul este obligat sa comunice BCRL in timp util, astfel incat prejudicierea BCRL sa fie
preintampinata, orice informatie cu privire la orice act sau fapt de orice natura care afecteaza sau ar
putea afecta situatia sa financiara sau indeplinirea obligatiilor sale rezultand din CL. In cazul in care
Utilizatorul este o persoana juridica sau o persoana fizica autorizata (PFA), pe durata de valabilitate a
CL BCRL este indreptatit de a inspecta registrele si bilanturile contabile ale Utilizatorului, dupa o
notificare adresata prin fax (sau telefonic in cazul in care Utilizatorul nu a comunicat Finantatorului un
numar valabil de fax) cu 5(cinci) zile inainte. Utilizatorul va transmite la simpla solicitare a BCRL
bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul precedent, certificat in mod corespunzator cu
Legea 82/1991 republicata, impreuna cu balanta de verificare aferenta (sau declaratiile fiscale anuale
prevazute de lege in cazul in care Utilizatorul este o persoana fizica autorizata (PFA), precum si orice
alt document considerat relevant de catre BCRL.
Inspectarea Bunului finantat
In urma unui anunt prealabil, BCRL are dreptul de a inspecta oricand Bunul finantat (starea,
functionalitatea, etc.) in locul indicat de Utilizator, sau, in lipsa unui astfel de loc, la domiciliul sau la
sediul Utilizatorului. Utilizatorul va repara de urgenta si pe cheltuiala proprie orice defectiune a Bunului
finantat constatata de Finantator cu ocazia inspectarii Bunului finantat. Pentru bunurile aflate intr-o

6.2
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locatie fixa (echipamente) Utilizatorul are obligatia asigurarii accesului nemijlocit al BCRL in locul de
amplasare, nerespectarea acestui obligatii constituind un caz de culpa care poate duce la declararea
rezilierii unilaterale a CL de catre BCRL, cu plata de daune interese, conform art. 13.6 din CCG.
7.

Asigurarea

7.1 Asigurare
7.1.1 Utilizatorul se obliga sa se asigure in calitate de contractant, pana la data de semnare a CL/anterior
expirarii perioadei de valabilitate a politei, dupa caz, de incheierea/reinnoirea urmatoarelor asigurari:
Asigurarea facultativa – de tip CASCO daca Bunul finantat este un autovehicul, sau All Risk
Property/MBK/EEI/Utilaje in cazul altui tip de bun; Asigurarea de tip RCA – asigurarea de raspundere
civila auto obligatorie pentru daune produse tertilor pe teritoriul Romaniei si in afara granitelor tarii (
Asigurare CARTE VERDE); Asigurarea pe durata transportului - CARGO - pentru orice bunuri
finantate 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) sau CASCO - pentru autovehicule
transportate pe roti, denumita generic in cele ce urmeaza ”asigurare pe durata transportului”.
7.2 Asigurarea facultativa (CASCO, All Risk Property, MBK \ Utilaje, EEI)
7.2.1 Asigurarea facultativa se va incheia cu un Asigurator agreat de catre Utilizator, ales din lista de
Asiguratori cu care colaboreaza BCRL, prin intermediul brokerului de asigurare agreat de BCRL, in
functie de natura Bunului finantat, in conditiile solicitate/agreate de BCRL, pentru toata perioada de
derulare a CL (polita multianuala) plus inca 1 (una) luna suplimentara (in aceasta perioada fiind
posibila emiterea facturii finale cu cheltuieli de inchidere (in cazul Bunurilor finantate pentru care nu sau achitat drepturile vamale de import ) si achitarea soldului final aferent CL), impotriva tuturor
riscurilor, in special impotriva pierderii totale, furtului total si partial, deteriorarii totale sau partiale si
orice avarii accidentale. Polita facultativa se va incheia la pretul DDP (delivered duty paid) al Bunului
finantat plus TVA, fara fransize (cu exceptia anumitor bunuri cu regim special de asigurare), conform
cu oferta prezentata de catre Brokerul agreat si acceptata de catre Utilizator.
7.2.2 In cazul in care Bunul finantat nu este un autovehicul, polita facultativa (All Risk Property, MBK, EEI,
Utilaje) se va incheia, in conditiile solicitate de catre BCRL, la valoarea de achizitie din CL, plus TVA,
conform cu oferta prezentata de catre Brokerul agreat si acceptata de catre Utilizator
7.2.3 Asiguratul si beneficiarul unic al despagubirii conform Politei de asigurare va fi in toate cazurile si in
orice moment BCR Leasing IFN S.A.
7.2.4 In cazul in care asiguratorul solicita la orice moment efectuarea inspectiei de risc a Bunului finantat,
Utilizatorul se obliga sa ia legatura cu Asiguratorul/ Brokerul in vederea efectuarii inspectiei de risc la
unul din sediile acestora, dupa caz.
7.2.5 In caz de dauna, contravaloarea reintregirii sumei asigurate si eventualele fransize conform politei de
asigurare sunt suportate de catre Utilizator.
7.2.6 Este interzisa parasirea teritoriului Romaniei cu Bunul finantat (sau parti din acesta) fara obtinerea unei
imputerniciri prealabile din partea BCRL. In acest sens, Utilizatorul este obligat sa informeze BCRL in
scris asupra intentiilor sale de a scoate Bunul finantat din Romania cu cel putin 3(trei) zile inainte de
data parasirii teritoriului Romaniei. De asemenea, Utilizatorul se va adresa Asiguratorului/Brokerului
pentru a incheia pe costul sau, in calitate de contractant, un contract de asigurare a Bunului finantat
impotriva tuturor riscurilor rezultand din scoaterea bunului din Romania sau pentru a extinde contractul
de asigurare existent (contractul nou sau extinderea contractului existent fiind denumit in continuare pe
scurt „Polita de Asigurare Externa” sau „Extindere”). BCRL poate elibera (conform deciziei sale)
imputernicirea, sub forma unui inscris sub semnatura privata, neautentificat, numai ulterior intrarii in
vigoare a extinderii. Extinderea va acoperi toate tarile tranzitate inclusiv tara de destinatie, pana la
revenirea bunului in Romania. In cazul nerespectarii obligatiilor privind scoaterea din tara a Bunului
finantat, suplimentar fata de obligatiile curente conform CL, Utilizatorul va plati BCRL si o penalitate in
cuantum de 5% (cinci la suta) din Pretul de Achizitie al Bunului finantat suportand de asemenea si
toate costurile pentru reparatiile eventualelor daune, aferente furtului partial sau total vor fi suportate de
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Utilizator, si cumulativ, Utilizatorul va despagubi BCRL pentru orice prejudiciu suferit ca urmare a
incalcarii obligatiilor de a obtine autorizatia prealabila a BCRL pentru scoaterea Bunului finantat in
afara tarii sau de a incheia asigurarile conform acestui capitol. In cazul aparitiei unor astfel de situatii
obligatiile de plata ale Utilizatorului conform CL raman pe deplin valabile.
7.2.7 Obligatia de suportare a costurilor aferente asigurarii facultative, a mentinerii acesteia in valabilitate,
fara intrerupere (sau reinnoirea, daca e cazul), apartine Utilizatorului pana la data efectuarii transferului
dreptului de proprietate in sarcina sa, conform CL, iar in caz de incetare a CL din orice motive, inainte
de a opera transferul dreptului de proprietate catre Utilizator, se mentine obligatia acestuia de a
suporta costurile aferente asigurarilor pana la data predarii bunului finantat in posesia Finantatorului,
sau dupa caz, cand bunul a fost preluat de BCRL prin mijloace proprii/executare silita, Utilizatorul este
obligat sa suporte cheltuielile aferente asigurarii facultative pe intreaga perioada asigurata, daca
predarea/preluarea prin mijloace proprii/executare silita intervine inauntrul perioadei asigurate.
7.3 Asigurarea de raspundere civila auto obligatorie (”Polita RCA”) .
7.3.1 In cazul finantarilor de bunuri pentru care legea obliga la incheierea unei polite de asigurare RCA
(Asigurarea de Raspundere Civila), Utilizatorul se obliga sa incheie si o Asigurare de Raspundere Civila
Obligatorie RCA, in beneficiul BCRL, care va avea calitate de asigurat. Polita de asigurare RCA
(Asigurarea de Raspundere Civila) va fi incheiata prin intermediul Brokerului de asigurare agreat de
BCRL, de regula la aceeasi companie de asigurare emitenta a politei facultative, in conditiile solicitate
de BCRL. Utilizatorul primeste astfel gratuit de la asigurator extinderea teritoriala a politei CASCO
pentru tarile validate de polita CARTEA VERDE pentru toata perioada de valabilitate comuna a celor
doua polite – CARTE VERDE si CASCO.
7.3.2 Utilizatorul va suporta toate cheltuielile cu privire la Asigurarea de Raspundere Civila Obligatorie (RCA)
a Bunului finantat, pe care se obliga sa le achite direct catre Asigurator, in conformitate cu deconturile
emise de catre bBokerul de asigurare agreat de BCRL direct catre Utilizator sau catre proprietar,
conform facturilor emise de BCRL.
7.3.3 Utilizatorul are obligatia de a reinnoi polita RCA, pe toata perioada cat are bunul in paza juridica, inclusiv
in situatia in care CL a incetat din orice motive, fara a fi operat transferul dreptului de proprietate in
sarcina Utilizatorului. In caz contrar, BCRL isi rezerva dreptul de a solicita catre Broker emiterea unei
polite de asigurare RCA si de a factura catre Utilizator cheltuiala cu prima de asigurare sau se poate
indrepta impotriva Utilizatorului pentru toate prejudiciile cauzate BCRL de neindeplinire a obligatiilor
privind RCA.
7.4 Asigurarea pe durata transportului
7.4.1 In cazul finantarilor de bunuri achizitionate din afara teritoriului tarii, si daca Utilizatorul le preia pentru a
le transporta pe cont propriu in Romania prin procese-verbale cantitative/de tip packing list din afara
Romaniei, sau daca asigurarile pe durata transportului nu sunt suportate de catre
furnizorul/dealerul/producatorul bunului, Utilizatorul este obligat sa incheie si/sau sa suporte toate
costurile aferente unei polite 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). Polita de asigurare va fi incheiata in beneficiul BCRL, care va avea calitate de unic Asigurat,
si va intra in vigoare de la momentul preluarii bunului de la furnizor/dealer/producator, dupa caz, si pana
la intrarea in vigoare a politei Casco, All Risk si Avarii Accidentale, Utilaje sau All Risk Property, sau
dupa caz – pe toata durata CL (daca bunul e adus pe roti). In functie de modul de livrare, Utilizatorul se
va asigura de incheierea uneia dintre cele doua tipuri de polite de asigurare pe durata transportului
Bunului finantat, astfel:
a) Casco ( cu acoperire externa) – pentru autovehiculele aduse pe roti in Romania;
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b) Cargo – pentru orice Bun finantat ce nu este adus pe roti in Romania si care se va transporta pe
trasee interne si/sau internationale, efectuate cu orice tip de mijloc de transport (rutier, feroviar,
aerian, maritim, fluvial sau combinat).

7.4.2 Utilizatorul va suporta toate cheltuielile cu privire la Asigurarea pe durata transportului, pe care se obliga
sa le achite direct catre Brokerul de asigurare agreat de Finantator, in conformitate cu deconturile emise
de catre broker direct catre Utilizator.
7.5 Dispozitii comune referitoare la asigurari:
7.5.1 Daca partile CL nu convin altfel, politele de asigurare vor fi incheiate prin intermediul Brokerului de
asigurare agreat de BCRL la unul dintre asiguratorii cu care colaboreaza BCRL, in urma ofertei
prezentate de catre Broker.
7.5.2 Primele de asigurare si orice alte sume datorate de Utilizator in calitate de contractant in baza sau in
legatura cu Polita de Asigurare facultativa sau in baza sau in legatura cu Polita de Asigurare Externa
(daca este cazul), polita de asigurare de tip RCA, polita de asigurare pe perioada transportului, dupa
caz, sunt scadente la data indicata drept data scadentei in art 10.2 respectiv 10.3 de mai jos si/sau in
politele de asigurare, dupa caz, indiferent daca Utilizatorul a primit factura sau decontul de la
Broker/Asigurator. Primele de asigurare facultativa se vor factura de catre BCRL odata cu Rata de
Leasing sau se vor achita in baza decontului primit de la Broker/Asigurator (in functie de situatie) si se
vor plati de catre Utilizator in contul BCRL respectiv al Asiguratorului (dupa caz), cu respectarea
prevederilor legale aplicabile.
7.5.3 Utilizatorul si BCRL imputernicesc si autorizeaza pe Asigurator si Broker sa informeze BCRL despre
orice intarziere a Utilizatorului la plata primelor de asigurare sau a oricaror sume datorate in legatura cu
Polita de Asigurare, Polita de Asigurare Externa sau cu Polita RCA, dupa caz, in termen de cel mult 48
de ore de la scadenta respectivei obligatii de plata neonorate.
7.5.4 Intarzierea de catre Utilizator la plata primelor aferente oricareia din politele de asigurare are aceleasi
efecte ca si intarzierea la plata a Ratelor de Leasing si poate constitui un caz de incetare a CL conform
art. 13.3 din CCS, sau de neintrare in vigoare a CL, conform conditiilor suspensive din CCS.
7.5.5 Utilizatorul are obligatia suportarii oricaror costuri aferente asigurarilor, chiar daca acestea sunt
facturate/refacturate de catre BCRL ulterior momentului incetarii CL din orice motiv (inchidere
anticipata, inchidere la termen etc.), cata vreme acestea isi au izvorul in perioada cat bunul a fost in
paza juridica a Utilizatorului. In situatia in care Bunul finantat 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 Utilizatorul cauzeaza din culpa sa incetarea politei de
asigurare inaintea finalizarii perioadei contractate (culpa de neplata, migrare la alti asiguratori /
incetarea ca urmare a inchiderii anticipate a contractului de leasing, etc), Utilizatorul datoreaza
Asiguratorului prima aferenta perioadei respective de promotie ( perioada pe care promotia
Asiguratorului isi produce efectele).
7.5.6 UTILIZATORUL 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 finantat. Astfel,
UTILIZATORUL are obligatia sa avizeze Societatea de Asigurari, FINANTATORUL, Brokerul, despre
producerea oricarei daune, in termenele si conditiile specificate in contractul de asigurare, astfel incat
constatarea pagubelor sa fie facuta de catre societatea de asigurari inaintea inceperii lucrarilor de
reparatie, sa depuna documentele solicitate de asigurator in vederea instrumentarii dosarului de dauna
pana la termenele de prescriere.
7.5.7 Pentru orice modificare in legatura cu polita de asigurare facultativa, Utilizatorul va solicita acordul scris
prealabil al BCRL in calitate de proprietar al bunului. In caz de nerespectare a acestei obligatii,
respectivele modificari nu sunt opozabile BCRL, Utilizatorul ramanand obligat fata de BCRL in sensul
acoperirii tuturor prejudiciilor cauzate acestuia.
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7.6 Producerea riscului asigurat
7.6.1 Utilizatorul va informa neintarziat (in termen de max 48 h) Finantatorul, Asiguratorul si Brokerul cu
privire la orice incident care ar putea da nastere unei pretentii in temeiul Politei de Asigurare, Politei de
Asigurare Externa, Politei RCA, sau Politei pe durata transportului, dupa caz, si va lua orice masuri
sunt necesare pentru a conserva pretentiile BCRL rezultand din asigurare si minimizarea pagubelor
produse.
7.6.2 In caz de dauna partiala a Bunului finantat, Utilizatorul are obligatia sa-l repare cu respectarea
prevederilor CL si a cerintelor Asiguratorului privind intretinerea si repararea Bunului finantat, astfel
incat asiguratorul sa acopere costurile respective cu reparatiile. La cererea Utilizatorului, BCRL (i) fie isi
va da acordul pentru ca Asiguratorul sa plateasca serviciile de reparare a Bunului finantat direct
persoanelor specializate autorizate potrivit CL care au efectuat reparatiile, (ii) fie, in cazul in care
Utilizatorul plateste lucrarile de reparatie din surse proprii, isi va da acordul ca, in limita despagubirii
datorate, Asiguratorul sa ramburseze direct Utilizatorului cheltuielile efectiv suportate de Utilizator cu
remedierea deteriorarii respective, dupa caz. Atunci cand este cazul, BCRL isi va da acordul ca, in
limita despagubirii datorate, Asiguratorul sa ramburseze Utilizatorului cheltuielile suportate de acesta
din urma cu repararea Bunului finantat doar dupa prezentarea de catre Utilizator Finantatorului,
cumulativ, (A) a unei facturi fiscale legal emisa de persoana specializata autorizata sa reparare Bunul
finantat si (B) a dovezii de efectuare de catre Utilizator a platii sumei prevazute in factura mentionata la
punctul (A). Pentru ca BCRL sa-si dea acordul ca Asiguratorul sa plateasca serviciile de reparare a
Bunului finantat direct prestatorilor specializati de servicii este necesara doar indeplinirea conditiei
prevazute la lit. (A) de mai sus. In toate cazurile, Utilizatorul va trebui sa indeplineasca si cerintele
Asiguratorului, acordul BCRL neconstituind o garantie a faptului ca Asiguratorul va suporta toate
costurile legate de reparatia Bunului finantat. In toate cazurile, Utilizatorul este obligat sa repare Bunul
finantat si sa prezinte factura fiscala legal emisa de prestatorul serviciilor de reparare a acestuia in
termen de 60 de zile de la data producerii riscului asigurat. In caz contrar, Utilizatorul va suporta toate
efectele negative rezultate din nerespectarea termenului de 60 de zile.
7.6.3 In caz de dauna totala a Bunului finantat, CL inceteaza in momentul incasarii tuturor obligatiilor
contractuale si inchiderii contractului de leasing. Pana la incetarea CL in acest mod, obligatiile de plata
ale Utilizatorului raman pe deplin valabile. In termen de 30 de zile de la plata de catre Asigurator a
sumelor cuvenite cu titlu de despagubiri catre BCRL, acesta va remite Utilizatorului, daca este cazul,
diferenta dintre despagubirea incasata si cumulativ (i) facturile emise si neachitate incluzand dar
nelimitandu-se la Ratele de Leasing scadente si neachitate pana la incetarea CL, (ii) capitalul cuprins in
toate Ratele de Leasing inca nescadente la incetarea CL, (iii) Dobanda pana la data emiterii facturilor,
comisioanele datorate (de administrare contract, de GPS, radiere RNPM etc), Valoarea Reziduala
(daca este cazul), (iv) orice cheltuieli suportate de Finantator in legatura cu CL, in special costuri de
refinantare, prime de asigurare, drepturi de import datorate autoritatilor, alte taxe si impozite datorate in
calitate de proprietar al Bunului finantat si (v) penalitatile nascute in sarcina Utilizatorului inainte de
incetarea CL, daca este cazul.
7.6.4 Costul evaluarii epavei in caz de dauna totala, a stationarii epavei in service precum si orice alte costuri
necesare finalizarii dosarului de dauna si incasarii despagubirii aferente precum si costul vanzarii
epavei catre cumparator vor fi suportate de catre Utilizator. In cazul in care procedura de vanzare a
epavei nu se finalizeaza, din orice motiv (inclusiv ca urmare a neconcordantei epavei cu datele afisate
pe site-ul de licitatii sau a disparitiei pieselor de pe epava), BCRL nu are nicio obligatie privind acest
proces de valorificare a epavei.
7.6.5 Utilizatorul va suporta orice alte costuri sau prejudicii care nu sunt acoperite de asigurare/despagubite
de asigurator, indiferent daca acestea nu sunt acoperite de asigurare/nu sunt despagubite de
asigurator din culpa Utilizatorului sau din orice alta cauza (riscurile produse sunt excluse de la
despagubire, de exemplu), potrivit cu principiul conform caruia Utilizatorul suporta toate riscurile
aferente dreptului de proprietate asupra Bunului finantat.
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7.6.6 La inchiderea CL, Utilizatorul va achita toate obligatiile ce reies din polita de asigurare facultativa,
astfel:
- Ratele scadente la data anterioara stingerii debitului la CL (ultima rata a CL + alte comisioane / costuri
aferente inchiderii), cu acoperire pe o perioada in care polita isi producea efectele.
7.6.7 In situatia de dauna sau furt partial, Utilizatorul va suporta toate cheltuielile care nu sunt acoperite de
Asigurarea de Raspundere Civila Auto sau de asigurarea CASCO. In situatia de dauna totala sau furt,
Utilizatorul va datora BCRL, in ipoteza in care asiguratorul nu acorda despagubirea, Ratele de Leasing
conform scadentar pana la finalul contractului, precum si orice alte costuri legate de bun, incluzand dar
nelimitandu-se la taxa de inchidere a CL (pentru Bunurile finantate pentru care nu s-au achitat
drepturile vamale de import), taxele si impozitele legale (TVA, taxe vamale, cheltuieli de radiere si cu
alte servicii etc).
7.6.8 BCRL va continua facturarea Ratelor de Leasing si a primelor de asigurare facultativa
corespunzatoare, iar UTILIZATORUL se obliga sa le achite la termenele stipulate in prezentul contract,
pana la solutionarea definitiva a dosarului de furt sau de dauna totala de catre societatea de asigurari.
7.6.9 In cazul in care exista dosare de dauna deschise / despagubite pe polita de asigurare, UTILIZATORUL
datoreaza prima de asigurare pe intreg anul (in care s-a produs evenimentul). In situatia daunelor cu
dosare nesolutionate la data solicitarii inchiderii CL, daca Utilizatorul renunta in scris la drepturile din
despagubire si cu acordul Asiguratului, plata ratelor de asigurare ramase de achitat pana la sfarsitul
anului de asigurare nu mai este obligatorie pentru Utilizator/Asigurat, fiind obligatorie plata primei
datorate pana la rezilierea politei.
8.

Conditii contractuale ale CL

8.1 Avansul / Valoarea Reziduala
8.1.1 Utilizatorul va plati catre BCRL avansul in cuantumul precizat in factura proforma emisa de catre
BCRL. Orice avans platit de catre Utilizator Finantatorului va fi transferat de catre Finantator
Furnizorului in conformitate cu prevederile contractului de vanzare-cumparare a Bunului finantat. Plata
Avansului de catre Utilizator nu ii confera Utilizatorului nici un drept (de exemplu, dreptul de
coproprietate) asupra Bunului finantat.
8.1.2 Utilizatorul intelege si accepta ca va plati BCRL avansul, comisionul de analiza dosar, taxa RECOM si
taxa pentru prestarea serviciilor de inmatriculare/reinmatriculare (daca este cazul) in cuantumul
precizat in factura proforma emisa de catre BCRL si ca in cazul in care, dupa efectuarea platii facturii
proforme si a semnarii prezentului CL operatiunea de finantare in leasing nu se mai finalizeaza,
indiferent de motive, BCRL va returna avansul solicitantului, doar daca nu l-a transferat deja catre
Furnizorul bunului, fara a datora dobanzi sau alte accesorii pentru perioada de timp in care aceste
sume, s-au aflat in posesia BCRL, avand dreptul sa retina comisionul de analiza dosar si taxa
RECOM.
8.1.3 Factura proforma se emite la cererea Utilizatorului, dar nu mai tarziu de 10 (zece) zile lucratoare de la
data emiterii prezentului contract si va contine urmatoarele: avansul, comisionul de analiza dosar, taxa
pentru prestarea serviciilor de inmatriculare/reinmatriculare (daca este cazul), taxa pentru RECOM si
taxa inscriere RNPM.
8.1.4 Factura proforma se achita in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data emiterii ei, exclusiv aceasta
data, in echivalent LEI, la cursul de vanzare EUR/RON al Bancii Comerciale Romane (BCR) valabil in
ziua emiterii.
8.1.5 In situatia in care BCRL inregistreaza o diferenta nefavorabila de curs valutar in relatia cu Furnizorul
ales de Utilizator, aceasta diferenta va fi facturata Utilizatorului odata cu prima rata de leasing.
Diferenta nefavorabila de curs valutar se va calcula in RON si va reprezenta diferenta intre cursul de
schimb al bancii Furnizorului la care se va efectua plata bunului care face obiectul prezentului contract
si cursul BCR cumparare valabil in ziua efectuarii platii catre Furnizor, baza de calcul fiind valoarea
finantata din prezentul CL. Utilizatorul se obliga sa achite aceasta diferenta nefavorabila de
curs valutar in termenul inscris pe factura corespunzatoare.
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8.1.6 Utilizatorul va plati Finantatorului Valoarea Reziduala, in cuantumul prevazut in CL, odata cu ultima
Rata de Leasing, conform Scadentarului Initial sau scadentarului ajustat, dupa caz.
8.1.7 Partile pot conveni asupra reesalonarii valorii reziduale prin prelungirea CL pe durata reesalonarii, pe
baza unui act aditional la CL si in conditiile OG 51/1997.
8.2 Plati speciale suplimentare
8.2.1 Finantatorului ii este permis sa solicite Utilizatorului plata oricaror altor cheltuieli, plati speciale sau
taxe si impozite care apar si sunt datorate de BCRL sau de Utilizator in legatura cu CL/bunul finantat.
Platile speciale suplimentare solicitate de BCRL vor fi insotite de documente justificative. Plata taxei
de inmatriculare si a taxei RECOM se face odata cu plata avansului, pe baza facturii proforme.
8.2.2 Toate taxele (inclusiv, fara limitare, taxele de autorizare a site-ului si de utilizare a Bunului finantat,
impozitele, onorariile, plățile sau evaluările de orice natură) impuse de către autoritati/terte persoane
indrituite, in legatura cu achizitionarea/folosinta Bunului finantat, fie că sunt aplicate/solicitate BCRL
si/sau Utilizatorului, vor fi responsabilitatea Utilizatorului și vor fi plătite direct de către acesta din urma
la Autoritatea corespunzătoare sau terta persoana respectiva, dupa caz. Toate costurile si
responsabilitatea aferente obtinerii/ modificarii/ reinnoiriietc. tuturor autorizatiilor/avizelor specifice
necesare (de detinere/ inchiriere/ transfer etc. ) Bunului finantat, de la autoritatea competenta ( de ex.
CNCAN) vor cadea in sarcina Utilizatorului. Utilizatorul se obliga sa dezdaundeze de indata BCRL, la
simpla cerere, pentru orice prejudiciu pe care BCRL l-a avut ca urmare a nerespectarii de catre
Utilizator a celor prevazute mai sus.
8.3 Compensatia / Dreptul de retentie
8.3.1 BCRL poate compensa orice obligatie scadenta a Utilizatorului datorata in conformitate cu CL (sau cu
orice contract de leasing sau credit incheiat de BCRL cu Utilizatorul) cu orice obligatie de plata a
BCRL fata de Utilizator, indiferent de locul platii, banca la care s-a facut plata sau moneda oricarei
obligatii. Toate obligatiile de plata si celelalte obligatii din cadrul CL vor fi indeplinite de catre Utilizator
fara ca acesta sa poata opune BCRL compensatia sau alte pretentii contrare (cum ar fi in special
creantele corelative obligatiilor de garantie sau alte creante referitoare la Bunul finantat) si fara sa aiba
dreptul sa retina Bunul finantat, sa refuze deci predarea, pana cand BCRL ii va fi platit sumele pe care
Utilizatorul i le solicita in legatura cu conservarea, intretinerea sau imbunatatirea Bunului finantat,
sume care sunt intotdeauna in sarcina Utilizatorului, sau orice alte sume.
8.3.2 Utilizatorul poate invoca compensatia fata de BCRL cu privire la datoriile certe, lichide si exigibile,
necontestate de catre BCRL, care au ca obiect o suma de bani, numai cu acordul BCRL.
9
9.1

Cazuri de culpa (neîndeplinire a obligaţiilor asumate)
In intelesul prezentului articol si a art. 13.3 din CCS sunt considerate cazuri de culpa (neîndeplinire a
obligaţiilor asumate) a Utilizatorului pentru care acesta se afla de drept in intarziere nefiind necesara
notificarea sa, urmatoarele:
a) Utilizatorul scoate Bunul finantat in afara teritoriului Romaniei fara autorizarea scrisa a
Finantatorului potrivit art. 7.2.6 din prezentele CCG
b) S-a dispus orice masura de catre orice instanta competenta sau autoritate administrativa cu privire
la Utilizator, care restrictioneaza sau impiedica transferul liber al oricarei sume platibile in cadrul
CL;
c) garantiile constituite de Utilizator sau terte persoane in legatura cu CL isi diminueaza valoarea,
sunt afectate de nulitate sau sunt (respectiv devin) neexecutabile sau ineficiente din orice cauza, si
Utilizatorul nu inlocuieste garantiile respective conform solicitarii Finantatorului, sau
d) Utilizatorul/Fideiusorul/Garantii nu constituie, în termenul stabilit, sau diminueaza, prin propria
faptă, cu intenţie sau din culpă, garanţiile pe care le-a adus conform CL sau pe care le-a solicitat
BCRL în conformitate cu prevederile CL;
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BCRL constata lipsa unei întreţineri corespunzătoare a Bunului finantat sau a altor fapte,
imputabile Utilizatorului, de natură să facă dificilă sau imposibilă exercitarea drepturilor Finantorului
asupra Bunului finantat în condiţiile prevăzute în Contract;
f) Orice licenta, acord, inregistrare sau aprobare sau alt act similar (guvernamental sau de alt fel),
necesar pentru valabilitatea, executarea sau legalitatea CL este retras sau inceteaza dintr-un
motiv oarecare sau sau devine necesar la o data ulterioara semnarii CL, dar nu este acordat de
autoritatea competenta sau obtinut de catre Utilizator in termenul prevazut de lege pentru
obtinerea sa;
g) Utilizatorul este in imposibilitate sau a admis imposibilitatea de plată a datoriilor neachitate pe care
le are, la termenele stabilite;
h) Este declanşată executarea silită de către alţi creditori ai Utilizatorului asupra garanţiilor pe care lea constituit conform Contractului;
i) In orice moment pe durata Contractului, valoarea activelor (venituri şi/sau bunuri) Utilizatorului,
care pot fi executate silit, este sau devine mai mică decât valoarea obligaţiilor datorate de Utilizator
in baza Contractului;
j) apar sau exista riscul sa apara circumstante exceptionale care in acceptiunea rezonabila a
Finantatorului au un efect negativ semnificativ asupra capacitatii Utilizatorului de a isi indeplini
obligatiile din cadrul Contractului de Leasing Financiar sau care fac nerezonabila continuarea
executarii CL de catre Finantator;
k) Utilizatorul nu il informeaza in prealabil anterior oricaror modificari solicitate la RECOM pe
Finantator despre intentia de a modifica actele sale constitutive. In cazul in care Utilizatorul
intentioneaza sa schimbe structura actionariatului sau a asociatilor si/sau ponderea
actiunilor/partilor sociale detinute de acestia, BCRL isi rezerva dreptul de a reanaliza, renegocia
sau de a inceta contractul si de a cere plata tuturor sumelor restante.
l) Utilizatorul, Fideiusorul sau garantul sau a facut una sau mai multe declaratii, respectiv a furnizat
unul sau mai multe documente care se dovedesc a fi incomplete, neactuale, false sau menite a
induce in eroare;
m) Utilizatorul isi manifesta in mod neindoielnic fata de Finantator intentia de a nu executa oricare
dintre obligatiile sale rezultand din sau in legatura cu CL sau orice contract accesoriu acestuia;
n) Utilizatorul nu isi respecta obligatia de a instiinta BCRL anterior constituirii oricarei garantii, ipoteci
legale, privilegiu, drept de preferinta sau a oricarei alte sarcini de orice natura asupra bunurilor
afectate de garantiile constituite in conformitate cu acest Contract si de a prezenta Finantatorului
documente relevante in acest sens;
o) Utilizatorul foloseste Bunul finantat in alt scop decat potrivit destinatiei obisnuite a acestuia sau in
scopuri care contravin normelor legale si destinatiei acestuia precum si impotriva prescriptiilor
tehnice de intretinere ale Furnizorului si producatorului si cu respectarea tuturor legilor si
reglementarilor aplicabile la momentul utilizarii;
p) Utilizatorul nu isi indeplineste si/sau mentine toate conditiile materiale si legale prealabile
livrarii/instalarii, la receptie si pe parcursul utilizarii Bunului finantat pe cheltuiala si pe riscul
propriu, conform prevederilor Contractului;
q) Utilizatorul nu pune la dispoziţia BCRL documentele solicitate cu privire la utilizarea Bunului
finantat, garanţiilor aduse, contractele de asigurare pe care le încheie şi în general privind
activitatea desfăşurată de Utilizator, privind situatia financiara, afacerile si operatiunile acestuia
(inclusiv, insa fara a se limita la, lista de stocuri si obiecte de inventar), informatii care pot avea
legatura cu CL, si care permit BCRL verificarea respectarii de catre Utilizator a obligatiilor
asumate, precum si a eligibilitatii pe perioada de derulare a contractului.
r) Utilizatorul nu asigura BCRL accesul la locatia amplasarii bunului in vederea inspectarii/verificarii
starii Bunului finantat;
In conditiile prezentului articol, in cazul aparitiei unui caz de culpa, BCRL isi rezerva dreptul ca atunci
cand considera de cuviinta sa invite Utilizatorul sa cesioneze drepturile si obligatiile sale rezultand din
CL unui tert, care va deveni astfel noul Utilizator. In cazul in care BCRL alege sa invite pe Utilizator sa
e)

9.2.
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cesioneze drepturile si obligatiile sale, noul Utilizator va fi ales de catre BCRL si notificat conform art.
21 din CCS Utilizatorului. In cazul in care Utilizatorul nu raspunde acestei invitatii in termen de 5 zile de
la primirea notificarii Finantatorului, BCRL va putea considera CL reziliat de plin drept fara nicio
formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata, la simpla manifestare de vointa a BCRL,
cu aplicarea art. 13.6 si urm. din CCG.
10.
Garantii
10.1 In intelesul prezentei clauze termenul de „Utilizator” il include si pe cel de garanti/fideiusori ai
Utilizatorului.
10.2 Constituirea garantiilor si mentinerea lor in valabilitate, nediminuate, pe toata durata cat Utilizatorul are
paza juridica a Bunului finantat este o obligatie fundamentala a Utilizatorului.
10.3 Pentru garantarea tuturor obligatiilor asumate sau rezultate din CL (inclusiv Ratele de Leasing care
cuprind capitalul si rata de dobanda, penalitatile de intarziere, comisioanele şi costurile rezultate din
sau în legătură cu acest Contract, precum şi cheltuielile de orice fel legate de recuperarea Bunului
finantat si/sau a creantelor, precum şi a cheltuielilor de judecată, inclusiv cele de executare silită),
Utilizatorul va constitui in favoarea Finantatorului garantiile stipulate in anexa A – „Garantii” la CL si va
indeplini toate conditiile prealabile semnarii CL. Partile convin ca in cazul garantiilor ce nu se pot
constitui la data semnarii contractului, Utilizatorul este obligat in decursul unui termen de maxim 30 zile
calendaristice de la data semnarii CL de catre Finantator si Utilizator, sa constituie toate garantiile
convenite. In caz contrar, BCRL va fi indreptatit sa considere neindeplinirea acestor obligatii drept un
caz de culpa si sa considere imediat CL reziliat de plin drept fara a mai fi necesara punerea in
intarziere si fara nici o alta formalitate (pact comisoriu) si sa pretinda plata oricaror despagubiri pentru
prejudiciile suferite ca o consecinta directa sau indirecta a acestei rezilieri. Nivelul minim al acestor
despagubiri va fi o suma fixa egala cu 1,5 % din Pretul de Achizitie al Bunului Ffnantat.
10.4 BCRL poate solicita Utilizatorului, oricand pe durata CL, in functie de normele sale interne de
prudentialitate si/sau legislatia aplicabila, garantii suplimentare, Utilizatorul fiind obligat la constituirea
acestora, nerespectarea acestei obligatii putand fi considerata caz de culpa care sa conduca la
rezilierea unilaterala a CL, conform prevederilor acestuia. BCRL poate lua toate masurile necesare sau
utile pentru conservarea drepturilor sale rezultand din sau in legatura cu CL si/sau
contractele/documentele de garantie accesorii, dupa caz.
10.5 BCRL poate cere anularea actelor de grevare efectuate de Utilizator/Garant in favoarea oricaror terti,
fara acordul prealabil al BCRL cu privire la bunurile din patrimoniul acestora, daca astfel de acte pot
avea ca efect imposibilitatea de executare a garantiilor BCRL sau a realizarii drepturilor si intereselor
acestuia.
11.

Taxe si comisioane.
Toate taxele, comisioanele si orice alte obligatii de plata in legatura cu incheierea, executarea si
incetarea CL, in special in legatura cu platile ce vor fi efectuate in conformitate cu acesta de catre
Utilizator si in legatura cu livrarea, importul, vamuirea, omologarea, instalarea si folosirea Bunului
finantat, direct sau prin imputernicit (inclusiv taxele, comisioanele si celelalte obligatii care ii revin
Finantatorului in calitatea sa de proprietar al Bunului finantat si amenzile in legatura cu Bunul
finantat/sau cu utilizarea acestuia, indiferent daca au fost aplicate Utilizatorului sau Finantatorului), vor
fi suportate de catre Utilizator. Utilizatorul va rambursa Finantatorului neintarziat aceste taxe,
comisioane si alte obligatii de plata in cazul in care BCRL le-a platit in legatura cu Bunul finantat/cu
utilizarea acestuia.

12.

Modificari / Completari
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Modificarile si completarile la CL se vor efectua exclusiv in scris. In cazul nevalabilitatii si/sau
imposibilitatii de punere in executare a oricarei prevederi din cadrul CL, celelalte prevederi vor ramane
pe deplin valabile si eficiente iar BCRL si Utilizatorul vor inlocui prevederile nevalabile sau imposibil de
pus in executare cu prevederi valabile si executabile avand continut economic asemanator. Orice
modificare in legislatia fiscala romana, intervenita in cursul derularii CL, care modifica nivelul taxelor si
impozitelor existente (precum TVA, taxe vamale, etc.) sau care introduce noi taxe sau impozite sau
prime de asigurare sau orice obligatii de plata in sarcina proprietarului bunului/Utilizatorului se va
aplica din momentul intrarii in vigoare si conduce la modificarea automata a CL, in efectul legii, nefiind
nevoie de manifestarea acordului Utilizatorului in acest sens.
13.

Neprezumarea renuntarii la drepturi
Omisiunea sau intarzierea din partea BCRL in exercitarea oricarui drept sau privilegiu din cadrul CL nu
va fi considerata drept o renuntare la acestea.

14.
14.1

Schimbari in circumstante
Utilizatorul înţelege şi accepta in mod expres riscul ca, în cazul survenirii unor schimbări ale
imprejurarilor care au stat la baza încheierii Contractului sau la momentul executarii contractului, din
cele avute in vedere de art. 1271 Cod Civil, executarea obligaţiilor Utilizatorului în conformitate cu
Contractul poate să devină mai împovărătoare, din cauza creşterii costurilor executării acestora.
In mod particular, oricand pe parcursul derulării Contractului de leasing este posibilă majorarea
sumelor datorate de către Utilizator, inclusiv ca urmare a variaţiilor cursului de schimb al monedei
naţionale (în cazul finantarilor acordate în altă monedă decât Lei) sau a indicilor de referinţă precum
ROBOR, EURIBOR sau LIBOR sau a ratei dobânzii după caz.
In considerarea celor indicate mai sus şi în sensul Articolului 1271, alin. (3), lit. (c) din Codul Civil,
Utilizatorul este de acord să îşi asume riscul cu privire la apariţia unor astfel de împrejurări, fiind ţinut
să îşi îndeplinească obligaţiile asumate în cadrul relaţiei contractuale încheiată cu BCR Leasing şi
reglementată prin Contractul de Leasing, şi, independent de astfel de schimbări excepţionale a
împrejurărilor care au stat la baza încheierii acestora. Prin asumarea acestor riscuri, utilizatorul
înţelege şi acceptă faptul că nu va putea solicita unei instanțe de judecată adaptarea contractului de
leasing în cazul apariţiei unor împrejurări excepţionale de natura celor indicate in prezentul articol

14.2

14.3

15.
15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

Succesor legal
Utilizatorul nu va putea transfera prin cesiune drepturile şi obligaţiile pe care le are în baza
Contractului şi nici Contractul în întregime, fără a obtine înainte acordul scris al Finantatorului.
Finantatorul, oricând pe durata Contractului, va putea să transmita prin cesiune unei alte persoane
oricare dintre drepturile Finantatorului din Contract, precum şi Contractul în întregime, împreună cu
garanţiile aferente, iar Utilizatorul, prin semnarea acestui Contract, este de acord neconditionat cu
privire la orice astfel de cesiune.
BCRL va notifica Utilizatorul cu privire la cesionarea drepturilor ce decurg din Contract sau a
Contractului, prin scrisoare recomandată, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de
cesiune, cesiunea urmând a produce efecte de la data primirii notificarii.
Utilizatorul înţelege şi este de acord ca, în cazul unei cesiuni a unor drepturi pe care BCRL le are în
baza Contractului sau a cesiunii Contractului în întregime, realizate de Finantator, BCRL nu va mai fi
ţinut de obligaţiile corespunzătoare drepturilor astfel cesionate sau, după caz, de oricare şi toate
obligaţiile Finantatorului în baza Contractului, de la momentul la care cesiunea devine aplicabilă.
In caz de reorganizare a Utilizatorului, CL nu va fi mentinut ori transferat/repartizat persoanei juridice
dobanditoare decat cu acordul expres al Finantatorului.
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15.6

In orice modalitate de transmisiune/transformare a obligatiilor, de cesiune a contractului, de
reoganizare a partilor contractuale, Utilizatorul/Garantul/Fidejusorul, Finantatorul accepta in mod
expres ca ipotecile care garanteaza creanta initiala vor insoti noua creanta.

16.

Cesiunea contractului de catre Finantator
BCRL are libertatea de a cesiona acest contract si il va informa pe Utilizator despre o asemenea
cesionare.

17.

Protectia datelor personale
Prin semnarea prezentului CL, Utilizatorul si Fideiusorul (dupa caz), precum si reprezentantii acestora,
persoane fizice, confirma ca au luat la cunoștință și au parcurs Nota de informare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal și respectiv Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal în legătură cu garantul (dupa caz) cuprinse in cadrul Cererii de Finantare.

18
Diverse
18.1
Utilizatorul declara Finantatorului urmatoarele:
a) Contractul va fi legal, valabil, obligatoriu si executoriu pentru Utilizator in conformitate cu termenii sai
din momentul semnarii sale.
b) Utilizatorul nu si-a asumat nici un fel de obligatii si nu a incheiat nici un fel de contracte care sa
contravina prezentului contract sau care sa il impiedice sa incheie prezentul contract.
c) Situatiile financiare si celelalte informatii furnizate sau care urmeaza a fi furnizate BCRL sunt si vor fi
reale si corecte, situatia financiara a Utilizatorului este buna si Utilizatorul nu se afla in stare de
insolvabilitate;
d) Utilizatorul cunoaste identitatea Furnizorului, a beneficiat de toate conditiile pentru a-l contacta direct
pe furnizor in privinta Bunului finantat si considera ca acesta corespunde pe deplin cerintelor sale.
e) Utilizatorul cunoaste clauzele contractului de vanzare-cumparare ce va fi semnat cu Furnizorul
Bunului finantat si isi asuma toate riscurile ce decurg din acest contract.
f) Persoana fizica care semneaza acest contract in numele Utilizatorului declara ca este pe deplin
autorizata sa faca acest lucru in numele acelei parti. Aceasta persoana este de acord sa apere, sa
despagubeasca si sa nu invinovateasca cealalta parte pentru orice pagube, pretentii sau costuri
(inclusiv taxe si cheltuieli juridice) rezultate din faptul ca aceasta persoana nu este autorizata sa
semneze sau ca acest contract nu este obligatoriu pentru acea parte.
18.2 Exercitarea drepturilor BCRL rezultate din si/sau in legatura cu prezentul Contract, declansarea
oricaror formalitati/proceduri in scopul exercitarii drepturilor sale rezultate din si/sau in legatura cu
prezentul Contract, obtinerii si/sau executarii de catre acesta a prestatiilor la care Utilizatorul s-a
obligat contractual, emiterea si sustinerea oricaror pretentii legale de catre BCRL in legatura cu
drepturile sale rezultate din si/sau in legatura cu prezentul Contract si/sau cu obligatiile Utilizatorului,
corelative drepturilor BCRL, precum si opunerea de catre BCRL a oricaror exceptii si/sau aparari de
fond Utilizatorului in legatura cu cele stipulate in prezentul Contract, se prescriu în termen de 10
(zece) ani. Se prescrie in termen de 20 ani, dreptul la actiune privind: drepturile reale care nu sunt
declarate prin lege imprescriptibile, ori nu sunt supuse altui termen de prescriptie, precum si
repararea prejudiciului adus mediului inconjurator.

Prezentele Conditii Contractuale Generale (“CCG”) completeaza raportul Juridic de leasing derulat intre
Utilizator si BCR Leasing conform Contractelor de Leasing incheiate intre acestia si daca partile nu stabilesc
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altfel, se aplica tuturor Contractelor de Leasing si actelor aditionale incheiate intre Utilizator si BCR Leasing
ulterior datei publicarii acestora.
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