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

GHID Leasing Financiar: TRANSFER DREPT DE PROPRIETATE
Stimate client,
Contractul dumneavoastra de leasing �nanciar se apropie de �nal.
În speranța unei colaborări e�ciente până la închiderea contractului, dorim să vă expunem pașii care vor trebui urmați pentru 
de�nitivarea transferului dreptului de proprietate, asupra unui autovehicul, obiect al unui contract de leasing �nanciar.

PASUL

1
Obținerea avizului de închidere a contractului de leasing din partea
societății de asigurare CASCO

După îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată de către utilizator (după caz; ex: ultima rată de leasing, 
valoare reziduală, cheltuieli de asigurare CASCO, cheltuieli de închidere, taxe și comisioane, etc.), 
Departamentul Derulare Contracte va solicita societății de asigurare la care este încheiată polița CASCO 
aferentă bunului avizarea închiderii contractului de leasing.

Avizul pozitiv se va obține doar în cazul în care polița de asigurare CASCO are valabilitate cel puțin până la 
data la care obligațiile de plată menționate anterior au fost îndeplinite.
În situația în care polița de asigurare facultativă (CASCO) expiăa înaintea datei indicate, asiguratorul emite 
către utilizator un decont de primă în vederea prelungirii poliței CASCO cu încă 30 de zile.
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Observație:
În situația în care decontul de primă nu este achitat de către utilizator, acesta va � platit de către BCR 
Leasing IFN SA și refacturat acestuia, în conformitate cu prevederile contractuale. În acest caz, contractul 
de leasing se va închide numai dupa achitarea de către utilizator a decontului de primă, �e direct către 
asigurator, �e către BCR Leasing IFN SA dacă a existat o refacturare.

Avem rugamintea ca după achitarea facturii de valoare reziduală/ultima rată să veri�cați cu Serviciul Suport Clienți con�rmarea banilor în contul nostru 
(con�rmarea se va efectua în 1-2 zile lucratoare de la data plății) și faptul că nu mai aveți debite neachitate.

Obținerea vizei de înstrăinare și recepționarea documentației în original
a autovehiculului
Aceasta etapă se poate realiza:

Prin prezentarea Utilizatorului la urmatoarea adresă:
DELTA SPEED SOLUTIONS SRL (furnizor servicii de înmatriculare, agreat de BCR Leasing) Str. Barbu Vacarescu, 
nr.164A (incinta Hotel Caro), Sect. 2, București Tel. 0219964
Utilizatorul sau un reprezentant legal al acestuia se va prezenta la sediul DELTA SPEED SOLUTIONS SRL,
cu următoarele documente:

UTILIZATOR PERSOANĂ FIZICĂ

• Certi�catul de înmatriculare în original (talonul);
• Actul de identitate;
• Împuternicire notarială de reprezentare în cazul în care  
persoana care se prezintă nu este titularul contractului
de leasing.

• Certi�catul de înmatriculare în original (talonul);
• Copie C.U.I.;
• Împuternicire de reprezentare în cazul în care persoana 
care se prezintă nu este reprezentantul legal al societății;
• Stampilă.

UTILIZATOR PERSOANĂ JURIDICĂ,
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

A. 
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În încheiere, dorim să vă mulțumim încă o dată pentru colaborare și vă asigurăm de toată considerația noastră!

Echipa BCR Leasing IFN

ASPECTE LEGALE:
Conform art. 9 din OG 51/1997 locatorul are obligația să asigure printr-o societate de asigurare bunurile oferite în leasing, obligația aceasta subzistând pe întreaga perioada de leasing. În situația în care valabilitatea poliței de 
asigurare CASCO expiră anterior datei la care se poate realiza transferul dreptului de proprietate, se va proceda la emiterea unei facturi aferente prelungirii lunare a valabilității poliței de asigurare, împreună cu factura de valoare 
reziduală sau la o dată ulterioară (dacă este cazul).

Conform Art. 11 alin. 10 din OUG 195/2002 „Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certi�catul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modi�cări a 
datelor de identi�care a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modi�carea. Pentru persoane �zice, nerespectarea acestei obligații se sancționează cu 6-8 puncte 
amendă  (art. 101 ain 4) . De asemenea, conf art 112 lit t, certi�catul de înmatriculare se reține de către organele de poliție în cazul în care titularul acestuia nu l-a preschimbat ca urmare a modi�cărilor intervenite.”

Prin corespondență
Utilizatorul pune la dispoziția societății DELTA SPEED SOLUTIONS SRL certi�catul de înmatriculare
în original și o copie C.I./C.U.I., la urmatoarea adresă:

B. 
DELTA SPEED SOLUTIONS SRL

Str. Barbu Văcărescu,nr.164A (incinta Hotel Caro), Sect. 2, București       Tel. 0219964
După recepționarea acestor documente, reprezentanții DELTA SPEED SOLUTIONS SRL retransmit în maxim 2 zile lucrătoare 
utilizatorului atât certi�catul de înmatriculare (în original), vizat de înstrainare, precum și documentele de proprietate ale 
autovehiculului ce a facut obiectul contractului de leasing (cartea de identitate a vehiculului, certi�cat de atestare �scală, �șă 
de înmatriculare, etc).

DIVIZIA SUPORT AFACERI
vă poate furniza informații cu privire la:
• Factura de valoare reziduală și alte debite (emitere, încasare)
• Reeșalonarea valorii reziduale / cedarea contractului de leasing
Date de contact:
• Telefon: 0213237310 • Fax: 0213262394
• e-mail: LSG.Suport_Clienti@bcr-leasing.ro

Aveți în continuare o listă cu datele de contact ale departamentelor noastre precum și unele aspecte legale referitoare
la asigurări și transferul dreptului de proprietate.

DEPARTAMENTUL DOCUMENTAR ȘI ASIGURĂRI
Date de contact:
• Telefon : 0372178700; 0213205545
• e-mail: LSG.asigurari@bcr-leasing.ro
• e-mail: asig.bcr-leasing@ro.greco.eu


