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Cerere de reziliere a contractului de economisirecreditare 

Număr contract pentru care se solicită rezilierea      __.__.__.__.__.__.__.__.__. 

Restituirea sumei cuvenite nu se comisioneaza si se efectueaza in termen de 10 zile lucratoare de la data 

recepţionării de către BCR BpL a cererii intocmite corect si complet.  

(1)  DATELE CLIENTULUI 

CNP __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ Nume __________________   Prenume _________________________ 

  DATELE REPREZENTANTILOR LEGALI     DATELE MOSTENITORULUI LEGAL  

CNP __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__Nume ____________________ Prenume  _______________________   

CNP __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__Nume ____________________ Prenume ________________________ 

Adresa email: _______________________________________           

(2) DATE DESPRE TRANSFER. Solicit transferul soldului economisit, astfel: 

Nume beneficiar: 

IBAN beneficiar:              RO . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . . . 

Denumire bancă:  

(3) MENTIUNI 

1. Rezilierea va fi efectuata de către bancă cu condiţia furnizării corecte si complete a datelor si 
documentelor solicitate în prezenta cerere. 
2. Rezilierea se va procesa doar in situatia acoperirii complete a comisioanelor datorate de catre 
client bancii la momentul adresarii solicitarii. 
3. In cazul rezilierii contractului de economisire-creditare dupa perioada minima de economisire de 
5 ani, primele de stat si dobanzile aferente bonificate in contul de economii al clientului raman in 
soldul contului si dupa rezilierea contractului dupa cum urmeaza: 
Pentru clientii aflati in categoria de varsta 18-65 ani, la data semnarii contractului: pana la justificarea 
integrala a utilizarii tuturor sumelor cuvenite in baza contractului (suma economisita + dobanda 
bancii la suma economisita + prima de stat incasata + dobanda la prima de stat incasata + prime de 
stat cuvenite si neincasate) pentru activitati in domeniul locativ, conform cerintelor legale. Termenul 
maxim de justificare a utilizarii sumelor pentru activitati in domeniul locativ este de 2 ani de la data 
eliberarii soldului economisit catre client.
4. Rezilierea contractelor pentru 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. Rezilierea contractelor titularilor decedati se efectueaza la solicitarea mostenitorilor, in baza 
cerificatului de mostenitor in cadrul caruia apare mentionat, ca parte din masa succesorala, si 
contractul ECDL in cauza. 
7. 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). 
8. Dupa data rezilierii efective a contractului nu se mai percepe comision de administrare anual. 
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(4) 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. 
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. Exceptie face cazul in care reziliez 
contractul dupa perioada de economisire de 5 ani. In aceasta situatie, 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 pentru depunerile efectuate în baza contractului. In aceste situatii, contul de economii 
aferente contractului de economisire creditare va ramane activ, in scopul decontării integrale a primei 
de stat ce mi se cuvine. După primirea de la ministerul de resort a primei de stat, aceasta se va 
credita pe contul meu de economii şi dupa prezentarea documentelor justificative, care sa ateste 
utilizarea in scop locativ a sumei economisite a primei de stat si a dobanzilor aferente, se va transfera 
în contul menţionat rubrica 2 `Date despre Transfer`. Declar că am înţeles să comunic BCR Banca 
pentru Locuinte S.A. orice modificare a contului indicat in prezenta cerere. 
3. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale în vigoare privind falsul în 
declaraţii, că toate datele din această cerere sunt reale şi complete. 
4. Declar că am luat la cunoştinţă despre faptul că, in cazul rezilierii dupa 5 ani a contractului de 
economisire-creditare, prima de la stat solicitata in baza contractului si dobanda aferenta acesteia 
se mentin numai in acord cu prevederile punctului 3- rubrica `Mentiuni` de mai sus. 

(5) Semnatari:

Nume _______________________        Prenume ______________________     Cod  __.__.__.__.__.__. 
Subsemnatul, 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 propria răspundere că semnăturile de mai jos sunt reale, persoana/persoanele semnând 
personal în faţa mea. 

(6)  Această cerere a fost semnată în localitatea  ______________________  la data de _________________ 

(7)  (�) ____________________________                                     (�)______________________       

Semnătură Client/Mostenitor legal (solicitată persoanelor peste 14 ani)            Semnătură Reprezentant legal 1       

       (�)____________________________                                                      (�)__________________________ 

Semnătură Reprezentant legal 2                                                                            Semnătură, ştampilă Specialist in domeniul economisirii creditării  
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