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CONTRACT

DE

v.12 12.09.2018

ÎMPRUMUT

Nr.__________din data de_______________
Între: ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI, cu sediul în Galaţi str. Maior Iancu
Fotea, Nr.3, Bl. L, Parter, judeţul Galaţi, telefon 0236.469.087, email contact@carcfr.ro, constituită în baza Legii nr.
122/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi înregistrată la Judecătoria Galaţi prin Hotărârea Judecătorească
nr. 38/PJ/1997, cod inregistrare fiscală 4461520, înregistrată în Registrul de evidență B.N.R. cu numărul RE-PJ-18024031, înregistrată în registrul de evidență al prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul 6195,
reprezentată prin Vlad Maria, preşedinte, denumită în prezentul contract C.A.R.
Şi _________________________________________ membru C.A.R., CNP_________________ cu fişa
nr.________ născut(ă) în localitatea______________________judeţul_____________________, cu domiciliul
în____________________________________________________________________________
localitatea_______________judeţul____________telefon
fix____________telefon
mobil_____________
email______________________________ posesor(oare) B.I.(C.I.) seria______ nr_________ eliberat(ă) de
______________________________________________________ la data de_____________, angajat(ă) la
_______________________________ în funcţia de
___________________________________ denumit în
continuare ÎMPRUMUTAT.
ÎMPRUMUTATUL recunoaște că a fost informat asupra condițiilor de creditare ale C.A.R. prin intermediul
formularului „INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU
CONSUMATORI”.
În baza cererii de împrumut nr._______/___________aprobată, se încheie prezentul contract de împrumut în
condiţiile stipulate în contract şi asupra cărora părţile au convenit de comun acord.
ART.1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. C.A.R. acordă ÎMPRUMUTATULUI un împrumut pentru nevoi personale în sumă de (în cifre)
____________lei adică (în litere) __________________________________pe termen de _____luni.
1.2. Tipul împrumutului este:
 tradiţional
 diversificat
 pe termen scurt
 pe termen mediu
 inițial
 suplimentar
 refinanțare
ART.2. ELIBERAREA ÎMPRUMUTULUI
2.1. Împrumutul se pune la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI numai după constituirea garanţiilor şi se plăteşte
într-o singură tranşă la data de ________________.
2.2. Împrumutul se acordă prin:
DA NU
  numerar la casierie
  virament in contul IBAN______________________________
ART.3. PREŢUL ÎMPRUMUTULUI ŞI DOBÂNDA ANUALĂ EFECTIVĂ (DAE)
3.1. Împrumutul se acordă cu o rată a dobânzii de _______% pe an, care se achită împreună cu rata la
împrumut. Rata dobânzii este FIXĂ pe tot parcursul derulării împrumutului.
3.2. Dobânda la împrumut se calculează la soldul rămas de restituit pe perioada de la data acordării şi până la
rambursarea integrală a împrumutului. Dobânda se calculează după formula:
d=S*r%*(n/365), unde d = dobânda, S = soldul împrumutului, n= nr. de zile, r = rata anuală a dobânzii.
3.3. Dobânda anuala efectiva (DAE) este _______% pe an.
3.4. Calculul DAE se bazează pe ipoteza conform căreia contractul de împrumut urmează să rămână valabil pe
perioada convenită iar cele două părţi contractuale îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi la termenele convenite în
contractul de împrumut.
ART.4. GARANTAREA ÎMPRUMUTULUI
4.1. Împrumutul şi dobânzile aferente sunt garantate de ÎMPRUMUTAT prin
DA NU
  venituri realizate sub orice formă ale ÎMPRUMUTATULUI şi ale GARANŢILOR săi;
  fondul social constituit de ÎMPRUMUTAT şi de toţi GARANŢII săi care sunt membri C.A.R.;
  bunurile prezente şi viitoare aflate în patrimoniul ÎMPRUMUTATULUI şi ale GARANŢILOR săi, în
temeiul Codului Civil.
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4.2. ÎMPRUMUTATUL se obligă să nu înstrăineze ori să folosească garanţiile menţionate pentru garantarea
oricărei obligaţii către o societate bancară sau altă casă de ajutor reciproc până la rambursarea integrală a tuturor
sumelor rezultând din prezentul contract.
4.3. Fondul social al ÎMPRUMUTATULUI și GARANȚILOR nu se poate retrage de la C.A.R. pe
parcursul derulării împrumutului, ci doar după rambursarea integrală a împrumutului.
ART.5. RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI
5.1. ÎMPRUMUTATUL se obligă să restituie C.A.R. împrumutul primit, împreună cu dobânda aferentă, întrun număr de _____rate lunare consecutive începând cu data de____________. Termenul de restituire integral este
______________.Valoarea totală plătibilă de ÎMPRUMUTAT la data semnării prezentului contract este de
__________ lei reprezentând împrumutul contractat plus dobânda aferentă.
5.2. Termenele de restituire a ratelor scadente plus dobânzile aferente sunt prevăzute în GRAFICUL DE
RAMBURSARE , anexa nr. 1 la contract.
5.3. Restituirea ratelor lunare scadente la termenele prevăzute se face prin:
DA NU

 plata în conturile C.A.R RO79BPOS18003002116ROL01 sau RO98INGB0000999901714398

 numerar la casierie

 plăți la cerere pe statul de plată şi virarea ratei de către________________________________
5.4. În cazul în care drepturile băneşti ce urmează a fi reţinute şi virate de către unitatea la care este angajat
ÎMPRUMUTATUL nu acoperă integral nivelul ratei şi a dobânzii de rambursat, acesta se obligă să depună în
numerar la casieria C.A.R. sau să achite în conturile C.A.R. diferenţa respectivă până la termenul scadent.
Nedepunerea acestei diferenţe se consideră rată scadentă şi nerambursată la termen.
5.5. Dacă soldul faptic al împrumutului este mai mare decât soldul prevăzut în graficul de rambursare, diferenţa
este considerată împrumut nerambursat la scadentă, pentru care se aplică dobânda penalizatoare de _____% pe an
calculată la soldul nerambursat la scadenţă, separat de plata dobânzii arătate la punctul 3.1.
5.6. Ordinea de alocare a plăţilor făcute de ÎMPRUMUTAT pentru împrumutul acordat este următoarea:
cheltuielile de urmărire, dobânzile penalizatoare, dobânzile restante, dobânzile curente scadente, ratele restante, ratele
curente ajunse în ziua respectivă la scadenţă, dobânzile curente calculate dar neajunse la scadenţă, în cazul rambursării
împrumuturilor înainte de scadenţă, ratele curente neajunse la scadenţă în cazul rambursării anticipate.
5.7. ÎMPRUMUTATUL este considerat de drept pus în întârziere la momentul împlinirii termenului stipulat
în contract pentru executarea obligației.
5.8. Sumele achitate în conturile bancare ale C.A.R. vor fi înregistrate în contul ÎMPRUMUTATULUI pe
baza extrasului bancar. Orice comisioane sau taxe aferente viramentelor sau depunerii de numerar în contul C.A.R.
percepute de bancă C.A.R. –ului vor fi suportate de ÎMPRUMUTAT și GARANȚI.
ART6. DREPTURI SI OBLIGATII
6.1. ÎMPRUMUTATUL are următoarele drepturi:
a) să amâne pe parcursul derulării împrumutului scadenţa a 2 rate neconsencutive cu câte maxim 31 de zile. Pentru
numărul suplimentar de zile se calculează dobândă pe baza ratei dobânzii convenite. Solicitarea amânării ratei se face
de către ÎMPRUMUTAT la sediul C.A.R. și se întocmește un nou grafic de rambursare. Amânările se pot efectua
numai dacă nu există rate restante la momentul solicitării.
b) să efectueze pe parcursul derulării împrumutului o reeşalonare a împrumutului. Reeşalonarea se face prin act
adiţional semnat de C.A.R., ÎMPRUMUTAT şi GARANŢI . Împrumutul poate fi reeşalonat numai dacă s-au
încasat în totalitate dobânzile, calculate la zi.
c) la solicitarea ÎMPRUMUTATULUI, împrumutul poate fi rambursat înainte de scadenţă, integral sau parţial,
dobânda calculându-se numai pe perioada de utilizare fără nici un alt cost suplimentar pentru ÎMPRUMUTAT.
C.A.R. nu percepe nici un comision de rambursare în avans a împrumutului.
d) de a primi, la cererea scrisă și gratuit, in orice moment pe întreaga durata a contractului de credit, pe hârtie sau pe
alt suport durabil, conform deciziei ÎMPRUMUTATULUI, un extras de cont sub forma unui grafic de rambursare în
termen de 5 zile de la solicitare.
e) de a solicita limitarea dobânzii penalizatoare la nivelul dobânzii curente plus două puncte procentuale în cazul în
care ÎMPRUMUTATUL sau soția acestuia se află în una din următoarele situații: șomaj, reducerea drastică a salariului
(cel puțin 15%), deces.
6.2. ÎMPRUMUTATUL se obligă:
a) să restituie împrumutul şi dobânzile calculate la termenele convenite conform graficului de rambursare, anexa nr. 1
la prezentul contract;
b) să comunice în termen de 5 zile la C.A.R. orice schimbare intervenită privind domiciliu, locul de muncă, numărul
de telefon, adresa de email sau actul de identitate.
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c) să restituie C.A.R. cheltuielile efectuate pentru recuperarea împrumutului și a dobânzilor restante;
d) să suporte consecinţele legii pentru furnizarea de date şi documente false referitoare la ÎMPRUMUTAT sau
GARANŢI.
6.3. GARANŢII se obligă:
a) să comunice, în termen de 5 zile, la C.A.R. orice schimbare referitoare la domiciliul, locul de muncă, numărul de
telefon, adresa de email sau actul de identitate;
b) în cazul în care ÎMPRUMUTATUL nu-şi rambursează la scadenţă împrumutul contractat, dobânzile aferente și
cheltuielile de urmărire toți GARANȚII se obligă să le achite în solidar cu ÎMPRUMUTATUL;
c) să renunţe la beneficiul de diviziune şi la beneficiul discuţiei faţă de C.A.R. conform Codului Civil, astfel
încât C.A.R. va putea urmări la plată pe oricare dintre GARANŢI pentru întregul debit fără să fie obligată să îl
urmărească mai întâi pe ÎMPRUMUTAT.
6.4. C.A.R. are următoarele drepturi:
a) să încaseze de la ÎMPRUMUTAT sau GARANŢI ratele şi dobânzile aferente împrumutului acordat, în
condiţiile, cuantumurile şi la termenele stabilite în prezentul contract inclusiv prin reţinere pe statul de plată în cazul în
care ÎMPRUMUTATUL sau GARANȚII nu achită prin celelalte forme de plată;
b) să încaseze cheltuielile de urmărire, dobânzile şi ratele
prin compensare cu fondul social al
ÎMPRUMUTATULUI, fără nici o formalitate prealabilă şi respectiv cu fondurile sociale ale GARANŢILOR după
o notificare prealabilă;
c) să solicite GARANȚI suplimentari în cazul diminuării veniturilor ÎMPRUMUTATULUI
sau a
GARANŢILOR. Aceste garanţii suplimentare se constituie prin act adiţional;
d) să rezilieze unilateral contractul de împrumut în 15 zile de la notificarea scrisă a ÎMPRUMUTATULUI și a
GARANȚILOR săi în următoarele situații: înregistrează debite restante cu scadența depășită cu o perioadă mai mare
de 90 de zile calendaristice, în cazul decesului ÎMPRUMUTATULUI, în cazul în care situaţia financiară a acestuia
sau a GARANŢILOR săi nu mai asigură restituirea împrumutului şi a dobânzilor aferente conform graficului de
rambursare, în cazul diminuării ori anulării garanțiilor acordate.
e) rezilierea acționează de deplin drept fără a fi necesară punerea în întârziere a ÎMPRUMUTATULUI, fără
intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate prealabilă. La data rezilierii, toate obligațiile de plată ale
ÎMPRUMUTATULUI, incluzând, fără a se limita la, întreaga valoare a împrumutului nerestituit la care se adaugă
dobânzile neachitate devin exigibile (scadente), C.A.R. fiind în drept să calculeze o dobândă penalizatoare de
______% pe an aplicată la întregul sold al împrumutului nerestituit până la încasarea efectivă de către C.A.R.
f) C.A.R. își rezervă dreptul de gaj general conform art.2324 Cod Civil asupra tuturor bunurilor mobile și imobile
prezente și viitoare aflate în patrimoniul ÎMPRUTATULUI și GARANȚILOR.
g) să urmărească prin procedura executării silite pe ÎMPRUMUTAT și pe oricare dintre GARANȚII săi în vederea
recuperării integrale a debitului, inclusiv cheltuielile de urmărire și executare silită.
6.5. C.A.R. are următoarele obligaţii:
a) să pună la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI, la cerere, toate informaţiile cu privire la condiţiile de acordare,
rambursare, reeşalonare şi de garantare a împrumutului;
b) să pună la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI împrumutul, în condițiile convenite, în conformitate cu
prevederile art.2 din prezentul contract;
c) să păstreze confidenţialitatea privind împrumuturile contractate de ÎMPRUMUTAT, cu excepţia cazurilor
când datele sunt cerute de autorităţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
d) să utilizeze informaţiile cu caracter personal ale ÎMPRUMUTATULUI şi ale GARANŢILOR în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016.
ART.7. LITIGII
7.1. Orice neînţelegere rezultată din prezentul contract va fi soluţionată pe cale amiabilă.
7.2. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de instanţa civilă competentă.
ART.8. ALTE CLAUZE
8.1. Orice întârziere în rambursarea ratelor de împrumut şi a dobânzilor aferente mai mare de 30 de zile de la
data scadenţei, dă dreptul C.A.R. să notifice ÎMPRUMUTATUL şi GARANŢII săi despre sumele nerambursate la
scadenţă prin SMS, email sau cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
8.2. ÎMPRUMUTATUL și GARANŢII consimt, în situaţia de executare silită. sechestrarea bunurilor mobile
şi imobile urmăribile potrivit Codului de Procedură Civilă precum şi valorificarea lor de către C.A.R. pe orice cale
sau intrarea în posesia C.A.R. în schimbul creanţei sale.
8.3. Neexercitarea de către C.A.R. a oricărui drept prevăzut în contract nu constituie o renunţare la acest
drept, C.A.R. putând uza de el oricând, până la stingerea obligaţiilor ÎMPRUMUTATULUI.
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8.4. ÎMPRUMUTATUL ȘI GARANȚII sunt de acord şi autorizează C.A.R. să obţină orice fel de date cu
caracter personal înregistrate pe numele lor de la o altă casă de ajutor reciproc sau de la biroul independent de credit,
precum și C.A.R. să transmită datele cu caracter pesonal ale ÎMPRUMUTATULUI și GARANȚILOR altei case de
ajutor reciproc sau la un birou independent de credit, ori să le înscrie în bazele de date ale debitorilor din sistemul
caselor de ajutor reciproc.
8.5. Prezentul contract, precum şi garanţiile constituite au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri
executorii fără îndeplinirea altor formalităţi, conform Legii nr. 122/1996, cu modificările şi completările ulterioare și
ale legii 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.
8.6. Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor prin acte adiţionale şi intră în
vigoare la data semnării lui, dar nu înainte de primirea de către C.A.R. a documentelor de constituire a garanţiilor
asiguratorii prevăzute la articolul 4.
8.7. ÎMPRUMUTATUL a prezentat C.A.R. un număr de ____ GARANȚI, aşa cum rezultă din
angajamentele anexate date de aceştia şi care fac parte integrantă din prezentul contract.
8.8. Solicitările, cererile sau comunicările ÎMPRUMUTATULUI sau GARANȚILOR către C.A.R. se fac
doar în scris și se depun la sediul C.A.R. unde primesc număr de înregistrare.
ART.9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT
9.1. Contractul de împrumut încetează fără nici o formalitate la data rambursării integrale a împrumutului, a
dobânzilor aferente și eventual a cheltuielilor de urmărire.
9.2. La încetarea contractului de împrumut, C.A.R. oferă GRATUIT ÎMPRUMUTATULUI, un document
care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi.
Contractul a fost încheiat în ___ exemplare, unul pentru C.A.R., unul pentru ÎMPRUMUTAT și câte unul
pentru fiecare GARANT.
Fac parte integrantă din prezentul contract de împrumut :
1. graficul de rambursare a ratelor scadente şi dobânzilor aferente, anexa nr.1;
2. adeverinţa de venit a împrumutatului, anexa nr.2;
3. oferta cu informaţiile referitoare la împrumut anexa nr.3;
4. cererea de refinanţare anexa nr ____ sau cererea de reținere din imprumut anexa nr____;
5. documentele GARANȚILOR anexate:
NR.

GARANȚI

SEMNĂTURA

1.

_______________________________

2.

_______________________________

3.

_______________________________

4.

_______________________________

5.

_______________________________
ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX
C.F.R.- I.F.N. GALAȚI,

ÎMPRUMUTAT
NUME ÎMPRUMUTAT

semnătura____________________

semnătura_______________________
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