L.S.

Cerere de reziliere a contractului de economisire-creditare
rezilierea

REZILIERE DUPĂ MINIMUM 5 ANI DE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
– restituirea soldului de regulă imediat după data recepţionării cererii
de către BCR BpL - comision zero
REZILIERE ÎNAINTE DE 5 ANI DE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
STANDARD – restituirea soldului după 3 luni de la data recepţionării cererii de către
BCR BpL - comision zero
IMEDIATĂ – restituirea soldului imediat după data recepţionării cererii de către BCR BpL
– valoare comision reziliere imediată 0 lei
lei

Iunie 2018

AVIZAT

DATELE CLIENTULUI
DATELE REPREZENTANŢILOR LEGALI

(2)

DATELE MOŞTENITORULUI LEGAL

MOTIVUL REZILIERII CONTRACTULUI DE ECONOMISIRE-CREDITARE. Solicit rezilierea pentru:
construcţie locuinţă
consolidare/extindere locuinţă

renovarea/modernizarea locuinţei
cumpărare locuinţă/teren

reﬁnanţare credit ipotecar/imobiliar
alte scopuri (se vor indica separat)

În vederea menţinerii primei de stat declar că solicit rezilierea din cauza următoarelor situaţii de excepţie:
unor evenimente familiale (deces client/ soţ/soţie)
incapacităţii totale de muncă (client/soţ/soţie)
(3) DATE DESPRE TRANSFER. Solicit transferul soldului economisit, astfel:

şomaj client

Nume beneﬁciar:
IBAN beneﬁciar:
Denumire bancă:

RO .__.__

.__.__.__.__ .__.__.__.__ .__.__.__.__

.__.__.__.__

.__.__.__.__.

4) MENTIUNI
1. Rezilierea va ﬁ efectuata de către bancă cu condiţia furnizării corecte si complete a datelor si documentelor solicitate în prezenta cerere.
2. In cazul rezilierii contractului de economisire-creditare inainte de trecerea a 5 ani, primele de stat si dobanzile aferente boniﬁcate in
contul clientului se vor restitui la ministerul de resort.
3. Primele de stat nu se restituie la ministerul de resort în următoarele situaţii de excepţie intervenite după încheierea contractului: clientul sau
soţul/soţia clientului a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă, clientul a devenit şomer iar perioada de şomaj este de cel puţin 9
luni fără întrerupere şi se menţine la data la care se solicită restituirea sumei economisite. Se vor prezenta, in copie, documente care să facă
dovada decesului, incapacităţii de muncă, şomajului (certiﬁcat de deces, certiﬁcat de căsătorie, decizie asupra capacităţii de
muncă/certiﬁcat persoană cu handicap gr.I/II, carnet de evidenţă şomaj).
4. Rezilierea contractelor de minori precum şi a contractelor persoanelor aﬂate sub interdicţie judecătorească se face la solicitarea şi cu
acordul persoanelor care ii reprezintă la momentul rezilierii.
5. Rezilierea contractelor titularilor reprezentaţi prin împuternicit se va face numai cu procură specială în formă autentică.
6. La cererea de reziliere se va anexa in copie actul de identitate pentru client (pentru clienţii minori sau pentru cei puşi sub interdicţie
judecătorească sau pentru clienţii reprezentaţi prin împuternicit/i se vor anexa şi copii după actele de identitate ale reprezentanţilor legali).

(5) DECLARATII
1. Prin prezenta cerere solicit rezilierea contractului de economisire-creditare în conformitate cu prevederile Condiţiilor Generale ale
Contractelor de Economisire Creditare ale BCR Banca pentru Locuinţe S.A. (CGC).
2. Declar că am luat la cunoştinţă despre faptul că prin rezilierea contractului, raportul contractual existent între mine si BCR Banca
pentru Locuinţe S.A. va înceta. Menţin valabilă împuternicirea dată BCR Banca pentru Locuinte S.A. să solicite în numele meu şi pentru
mine prima de stat ce mi se cuvine în baza contractului, dacă mă încadrez în vreuna dintre situaţiile de excepţie prevazute de lege sau
dacă reziliez contractul după 5 ani. În scopul decontării integrale a primei de stat ce mi se cuvine, înţeleg că BCR Banca pentru Locuinţe
S.A. menţine contul meu de economii deschis, în conformitate cu prevederile CGC. După primirea de la ministerul de resort a primei de
stat aceasta se va credita pe contul meu de economii şi ulterior se va transfera în contul menţionat la punctul 3. Declar că am înţeles să
comunic băncii orice modiﬁcare a contului indicat in prezenta cerere.
3. Declar că am luat la cunoştinţă despre valoarea comisionului de 1% din suma contractată în cazul rezilierii imediate si înainte de 5 ani de la
data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile Conditiilor Generale ale Contractelor de Economisire-Creditare.
4. Declar că am luat la cunoştinţă despre faptul că în cazul rezilierii contractului, comisionul de deschidere nu se restituie.
5. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale în vigoare privind falsul în declaraţii, că toate datele din această cerere
sunt reale şi complete.
6. Declar că am luat la cunoştinţă despre faptul că, dacă nu ataşez la prezenta cerere documente din care să rezulte încadrarea intr-una din
situaţiile de excepţie prevăzută de lege pentru menţinerea primei în cazul rezilierii, banca va restitui prima de stat la ministerul de resort,
conform legii.

(6) Partener de vanzare al BCR BpL:
Nume _________________________________ Prenume _______________________________________ Cod
Partener de vanzare al BCR Banca pentru Locuinţe S.A., certiﬁc că actele de identitate anexate, în copie, la prezenta
cerere sunt conforme cu originalul, iar datele de identitate ale persoanelor semnatare ale prezentei cereri sunt reale şi actuale.
Declar pe propriarăspundere că semnăturile de mai jos sunt reale, persoana/persoanele semnând personal în faţa mea.

(7) Această cerere a fost semnată în localitatea ____________________la data de ___________
(8)
Semnătură Client/ Moștenitor legal
(solicitat persoanelor peste 14 ani)

Semnătură Reprezentant legal 1

Semnătură Reprezentant legal 2

Semnătură, Ştampilă
Partener de vânzare al BCR BpL

BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. - SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr 159, etaj 4, Business Garden Bucharest, Cladirea A, sector 6, 060013, Bucuresti, Tel.: 021 312 00 05, Fax: 021 312 00 06, e-mail: info@bcrlocuinte.ro, J40/6985/2008, C.U.I.: 23739062
Capital social: 795.000.000 RON, înmatriculată la Registrul instituțiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-064 la data de 03.07.2008.
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Exemplar pentru Partener vanzare

(5) DECLARATII
1. Prin prezenta cerere solicit rezilierea contractului de economisire-creditare în conformitate cu prevederile Condiţiilor Generale ale
Contractelor de Economisire Creditare ale BCR Banca pentru Locuinţe S.A. (CGC).
2. Declar că am luat la cunoştinţă despre faptul că prin rezilierea contractului, raportul contractual existent între mine si BCR Banca
pentru Locuinţe S.A. va înceta. Menţin valabilă împuternicirea dată BCR Banca pentru Locuinte S.A. să solicite în numele meu şi pentru
mine prima de stat ce mi se cuvine în baza contractului, dacă mă încadrez în vreuna dintre situaţiile de excepţie prevazute de lege sau
dacă reziliez contractul după 5 ani. În scopul decontării integrale a primei de stat ce mi se cuvine, înţeleg că BCR Banca pentru Locuinţe
S.A. menţine contul meu de economii deschis, în conformitate cu prevederile CGC. După primirea de la ministerul de resort a primei de
stat aceasta se va credita pe contul meu de economii şi ulterior se va transfera în contul menţionat la punctul 3. Declar că am înţeles să
comunic băncii orice modiﬁcare a contului indicat in prezenta cerere.
3. Declar că am luat la cunoştinţă despre valoarea comisionului de 1% din suma contractată în cazul rezilierii imediate si înainte de 5 ani de la
data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile Conditiilor Generale ale Contractelor de Economisire-Creditare.
4. Declar că am luat la cunoştinţă despre faptul că în cazul rezilierii contractului, comisionul de deschidere nu se restituie.
5. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale în vigoare privind falsul în declaraţii, că toate datele din această cerere
sunt reale şi complete.
6. Declar că am luat la cunoştinţă despre faptul că, dacă nu ataşez la prezenta cerere documente din care să rezulte încadrarea intr-una din
situaţiile de excepţie prevăzută de lege pentru menţinerea primei în cazul rezilierii, banca va restitui prima de stat la ministerul de resort,
conform legii.

