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Cerere eliberare sume cu/fara inchidere depozit colateral pentru  

consemnare garantie materiala 
 
 

Identificare Client fiind denumit  in continuare (“Titular de cont”) 
Denumire _________________________________________________________ cod unic de inregistrare/cod de 
identificare fiscala___________________________ , CIC _________________________ 
 
Cu exceptia cazului in care se prevede expres altfel, termenii cu majuscula folositi in prezentul Formular Contractual vor 
avea intelesul atribuit acestora in Termenii si Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si persoane care 
desfasoara activitati independente ("TCGA"). TCGA, impreuna cu toate anexele sale (inclusiv Tariful de Comisioane BCR 
Aplicabil), astfel cum pot fi acestea modificate din timp in timp, constituie parte integranta din prezentul Formular 
Contractual. 

 
I. In baza prezentului Formular Contractual, solicit eliberare:  

 partiala, din Contul de Depozit  pentru consemnare garantie materiala cu IBAN RO______ RNCB 
____________________________ respectiv suma de _____________________________ 

 totala, cu inchiderea contului(rilor), a soldului si dobanzii datorate la zi: 
 pentru Contul de Depozit  pentru consemnare garantie materiala cu IBAN  

RO ______ R NCB __________  
 pentru conturile prevazute in Anexa la prezenta 

 
II. Eliberarea se va face: 
a)  in favoarea Titularului de cont, in contul RO _______   R NCB ________________ in baza: 

 titlului executoriu definitiv obtinut impotriva Gestionarului (anexat) 
 angajamentul de plata din partea Gestionarului (anexat) 
 dovada//declaratia pe proprie raspundere din partea Titularului  de Cont  a  achitarii anterioare din alte surse 

catre Gestionarul in cauza a garantiei si dobanzii cuvenite pana la data achitarii (anexata) 
b)  in favoarea:  

 Gestionarului identificat cu Nume ________________________________________________ 
Prenume ____________________________________________  CNP /EUI ___________________________ 

 prin transfer in contul personal al acestuia deschis la banca _____________________ avand IBAN  
RO ____________________________________________________ 

 prin eliberare numerar 
 

 Gestionarilor identificati cu Nume, prenume si CNP/EUI conform Anexei 1 la prezentul Formular Contractual  
 prin transfer in conturile personale ale acestora, detaliate in Anexa 1 (Banca, Nume si prenume titular, IBAN) 
 prin eliberare numerar 

Avand in vedere: 
 transferul Gestionarului(rilor) intr-o alta functie pentru care nu mai este necesara garantia in numerar; 
 garantia depusa in numerar este mai mare decat garantia recalculata periodic (aplicabil doar in cazul eliberarii 

partiale); 
 incetarea relatiilor contractuale ale Gestionarului(rilor) cu Titularul de cont 

c)  in vederea efectuarii transferului contului(rilor) de garantie materiala la 
banca_____________________________________, transferul urmand a fi efectuat:  

 in contul deschis pe numele Titularului avand IBAN  
RO ________________________________________ 

 in conturile deschise pe numele Titularului prevazute in Anexa 1 
 
Titularul de cont isi asuma obligatia de a respecta reglementarile legale privind solicitarea de eliberare/transfer a sumelor 
din conturile de garantie materiala, precum si faptul ca orice reclamatie, disputa sau litigiu care ar putea sa aiba loc intre 
Banca  si Gestionarul(ii) mentionati mai sus va fi solutionat de Titularul de cont, la prima si simpla cerere scrisa a Bancii, 
aceasta din urma  nefiind tinuta de nicio responsabilitate si nu va fi obligata la nicio despagubire, de orice natura, care ar 
putea rezulta din aceasta solicitare, Titularul de cont fiind singurul responsabil pentru plata acestora. 
 
In situatia solicitarii de transfer a sumelor catre conturi deschise la o alta institutie bancara, Titularul de Cont isi asuma 
respectarea destinatiei garantiilor constituite, conform prevederilor legale, precum si acuratetea si corectitudinea detaliilor 
privind conturile bancare deschise la o alta institutie bancara catre care se solicita transferul. 
 
Prin semnarea prezentului Formular Contractual, Titularul de Cont declara si confirma: 
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(a) ca intelege si este de acord ca prezentul Formular Contractual se completeaza cu prevederile TCGA, impreuna cu 

toate anexele acesteia (care contin si prevederile specifice Serviciilor Bancare contractate de Client), inclusiv Tariful 
de Comisioane BCR Aplicabil, astfel cum pot fi acestea modificate din timp in timp, in forma afisata pe Pagina de 
Internet (www.bcr.ro) si/sau in Unitatile Bancare; 
 

(b) ca a citit, a inteles si este de acord cu prevederile TCGA, inclusiv, dar fara a se limita la prevederile Cap. 1 
(Introducere), Sectiunea A (Reglementare), para. 6; Sectiunea C (Aria de aplicare), para. 3, 4, 7 si 8, Cap. 2 
(Deschiderea si functionarea  conturilor), Sectiunea A (Generalitati), para. 11 si 14, Sectiunea C (Deschiderea 
conturilor. Imputerniciti pe Cont / Utilizatori. Alte aspecte legate de contracte), para. 4, 5, 8, 9, 10, 14(d) si 17, 
Sectiunea D (Functionarea si operarea conturilor), para. 14, 28, 29(e), 31, 32, 34 si 35, Sectiunea E (Depozite la 
termen si depozite overnight), para. 4, Sectiunea I (Dovada operatiunilor si extrasul de cont), para. 5, Cap. 3 (Alte 
aspecte contractuale. Modificarea si incetarea relatiei contractuale), Sectiunea A (Comisioane, speze, taxe, dobanzi, 
alte sume datorate de Client), para. 3, Sectiunea B (Compensatia), Sectiunea C (Raspunderea partilor. Limitarea 
raspunderii Bancii), Sectiunea D (Limitarea efectelor impreviziunii), Sectiunea E (Modificarea Serviciilor Bancare), 
Sectiunea F (Suspendarea Serviciilor Bancare. Refuzul prelucrarii operatiunilor de plata), Sectiunea G (Incetarea 
relatiei contractuale aferenta oricarui Serviciu Bancar), Sectiunea H (Inchiderea conturilor), Sectiunea I (Incetarea 
relatiei contractuale de afaceri), Cap. 6 (Dispozitii finale), Sectiunea B (Cesiunea), Sectiunea C (Forta majora. Cazul 
fortuit), Sectiunea E (Legea aplicabila. Jurisdictie), Anexa 6 (Termeni si conditii privind utilizarea Cardurilor 
business), para. 1, 3, 19, 23-28 inclusiv, 33 si 35, Anexa 7 (Termeni şi condiţii privind utilizarea Serviciilor de 
Electronic Banking), Sectiunea C (Conditii specifice de utilizare a Serviciului Internet Banking, Mobile Banking si 
Phone Banking), para. 21, Anexa 9 (Termenii si conditii generale de functionare a Pachetelor de Servicii Bancare 
atasate contului bancar curent), Sectiunea D (Durata de valabilitate a Pachetului), para. 24, referitor la, printre altele, 
asumarea de catre Client a riscului de eroare si de impreviziune, dreptul Bancii de a modifica TCGA si orice anexe 
ale acesteia, inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil si lista dobanzilor, limitarea raspunderii Bancii, drepturile 
Bancii de a efectua verificari, de a solicita documente, de a lua orice masuri cu privire la conturi si la Serviciile 
Bancare, inclusiv de a presta Servicii Bancare prin intermediul tertilor, raspunderea Clientului pentru actele incheiate 
de reprezentantii sai, contestarea operatiunilor bancare, aspecte referitoare la compensatie, modificarea, 
suspendarea si incetarea de catre Banca a Serviciilor Bancare, inchiderea conturilor si incetarea relatiei de afaceri, 
cesiune, forta majora si caz fortuit, lege aplicabila si jurisdictie, prelungirea tacita a Pachetelor, precum si prevederile 
prezentului Formular Contractual referitoare la asumarea raspunderii de catre Titularul de cont. 

 
 

 

Titular de cont,  
_____________________ _____________________ 
Nume: Nume: 
Functie: Reprezentant  Functie: Reprezentant 

 
Data completarii _______________________ 
 
 

http://www.bcr.ro/
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Anexa 1 la Cererea de eliberare a sumelor cu/fara inchiderea Conturilor de Depozit  pentru consemnarea garantiilor materiale din data de _._/_._/_._._._ 

 
 

Lista Conturilor de Depozit  si a Gestionarilor aferenti:  

IBAN Cont de Depozit Nume si prenume Gestionar CNP /EUI Gestionar 

Detalii transfer (aceste informatii se vor completa doar in 
cazul in care prin cerere se solicita transferul in conturile 

personale ale Gestionarilor sau transferuri catre alte 
conturi de garantii materiale deschise pe numele 

Titualarului de cont la o alta Banca) 
IBAN  Banca 

RO _._  R NCB _._._._._._._._._._._._._._._.     

RO _._  R NCB _._._._._._._._._._._._._._._.     

RO _._  R NCB _._._._._._._._._._._._._._._.     
RO _._  R NCB _._._._._._._._._._._._._._._.     

 
 
Titular de cont  
_____________________  
Nume: Nume: 
Functie: Reprezentant  Functie: Reprezentant 
______________________ ______________________ 
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