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Stim ca situatia actuală ne afectează pe fiecare in parte si ca in aceste momente, unele lucruri sunt mai 

importante decât altele. Dar știm și că împreună, prin responsabilitate și solidaritate, vom trece peste 

orice obstacol. 

De asta, suntem alături de dumneavoastra si daca sunteti afectat de aceasta situatie, va prezentam 

varianta prevazuta de Ordonanța de Urgență nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 (OUG 37/2020) privind acordarea unor facilități pentru creditele 

acordate de institutii de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori care va 

permite sa optati pentru o perioda de suspendare intre minim 1 si maxim 9 luni. 

 

In acest sens, puteti solicita la BCR BpL amanarea ratelor la credit, prin completarea acestui formular si 

transmiterea acestuia catre BCR BpL cel mai târziu pana la 15 martie 2021.  

 

Pentru a putea beneficia de aceasta facilitate,  conform  Ordonanței de Urgență nr. 227/2020 pentru 

modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020  trebuie să indeplinti 

cumulativ urmatoarele criterii: 

 nu inregistrati restante la data solicitării suspendarii obligatiei de plata; 
 creditul a fost acordat inainte de 30 martie 2020 si  nu a fost declarat scadenţ anticipat până la 

data de 31 decembrie 2020 

 nu depasiti perioada maximă de 9 luni de suspendare rate, care include și perioada suspendării 

efective a obligațiilor de plată în temeiul OUG 37/2020, daca ati avut.  

 nu veti depasi varsta de pensionare (63 ani pentru femei/ 65 ani pentru barbati) sau nu veti depasi 

varsta de 70 ani daca sunteti pensionar, la terminarea contractului prelungit cu perioada amanata. 

 sunteti afectat direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19 (de ex, prin 

pierderea locului de muncă, diminuarea veniturilor sau carantină, etc). 

 declarati  motivul solicitarii amanarii la plata, bifand una dintre variantele de mai jos 

 

Formular pentru amanarea 

ratelor la credit  

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. 

 

Nume titular credit* ………………………………………………..  

Prenume titular credit*…………………………………………….. 

 

Email* ………………………………………………………………  

Telefon*…………………………………………………………….. 

 

Cod numeric personal *……………………………………………. 
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Perioada amanare *                                                Tip produs credit*   

                                                                                 Credit Negarantat 

                                                                                 Credit Garantat cu ipoteca imobiliara 

  

 

 

 

 

 

 

Declar, pe proprie răspundere, în condițiile legii, că veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei 

mele, au fost afectate direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19  si ca ma 

aflu în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului, ca urmare a intervenției 

uneia/mai multora dintre următoarele cauze: 

 

Am intrat in somaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului in contextul COVID-

19 (eu sau membrii familiei) 

 

 Da       Nu 

 

Mi-am pierdut serviciul in context de COVID-19 (eu sau membrii familiei)*   

  

 Da    Numele angajatorului *………….…….……..…….1 profesia la fostul loc de 

munca*…………………………….…….2                     Nu 

 

 

Salariul mi-a fost redus in context de COVID-19 (eu sau membrii familiei)* 

 Da      Nu 

 

Sunt aflat in carantina instituţionalizată sau izolat la domiciliu sau spitalizat in contextul COVID-19 *  

 Da      Nu 

 
    Alte motive in contextul COVID-19 *(daca se va selectat “DA”, se va completa motivul in    rubrica 

“Mesaj”) 

 Da      Nu 

 

                                                           
1 Câmp obligatoriu –daca s-a selectat „DA”, la afirmatia „Mi-am pierdut serviciul in context de COVID-19” 
2 Câmp obligatoriu –daca s-a selectat „DA”, la afirmatia „Mi-am pierdut serviciul in context de COVID-19” 
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Mesaj  (in cazul in care nu sunteti singurul participant la credit, va rugam sa completati adresele de 

email/numarul de telefon folosite in relatia cu banca pentru toti participantii la credit)   

 

1. Nume prenume codebitor …………………………………………………………………………         

Adresa email / nr de telefon …………………………….. 

 

2. Nume prenume codebitor …………………………………………………………………………         

Adresa email / nr de telefon …………………………….. 

 

3. Nume prenume codebitor …………………………………………………………………………         

Adresa email / nr de telefon …………………………….. 

 

 

4. Nume prenume garant ipotecar 3 

…………………………………………………………………………          

Adresa email / nr de telefon …………………………….. 

 

 

 

 

Va rugăm să cititi și să confirmati următoarele: 

 

 Înțeleg modalitatea în care amânarea va fi acordată de către creditor, noua maturitate a 

contractului, precum și efectele privitoare la obligațiile de plată, inclusiv dobânda aferentă perioadei 

de amânare, ce îmi vor reveni ulterior expirării duratei de amânare* 

 

 Înțeleg că efectele modificării contractului de credit potrivit prevederilor ordonanței de urgență se 

extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat 

obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat și declar pe 

propria raspundere ca am obtinut acordul prealabil al acestora cu privire la modificările astfel 

intervenite. * 

 

Declar ca am fost informat ca pe durata suspendarii obligatiilor de plata, BCR BpL va raporta catre 

Biroul de Credit S.A, in baza interesului legitim, statusul creditului dvs. cu mentiunea “Suspendare la 

plata”.  

De asemenea, BCR BpL va transmite catre Biroul de Credit S.A., pe durata suspendarii obligatiilor de 

plata, la fiecare scadenta, informatia referitoare la faptul ca rata si valoarea platita pentru creditul dvs 

sunt zero.  

 

 Solicit expres ca adresa de email comunicata mai sus sa fie folosita pentru toate comunicarile 

                                                           
3 Se completeaza numai daca garantul ipotecar este diferit de debitor/codebitor 
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ulterioare in legatura cu aceasta cerere. Orice alte comunicări, în afară de comunicările legate de 

suspendarea ratelor conform prezentei cereri se vor efectua în mod valabil la adresele menționate în 

contract. * 

 

 Declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul în 

declarații ca toate datele/informațiile menționate în prezentul document sunt reale, exacte și complete. * 

 

 Solicit amanarea la plata a a urmatoarelor rate conform optiunii selectate mai sus. * 

 

Prin completarea şi validarea acestui formular sunt de acord ca toate datele cu caracter personal oferite 

BCR BpL să fie prelucrate de către specialiştii băncii in vederea analizei si soluţionării prezentei 

solicitări precum si in scopuri statistice.  

Pentru detalii privind modalitatile în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de 

catre BCR BpL vă rugăm să accesati Politica de confidențialitate.  
 

 

Ne puteti trimite formularul completat la adresa de email BPL.SuportAmanaRata@bcrlocuinte.ro 

 

https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea
mailto:BPL.SuportAmanaRata@bcrlocuinte.ro

