CERERE DE SUSPENDARE
pentru creditele acordate persoanelor fizice
in conformitate cu OUG nr. 90/2022
Subsemnatul ______________________, identificat cu CNP ___________________ solicit
suspendarea tuturor obligațiilor de plată față de creditorul Banca Transilvania, decurgând din
contractul de credit incheiat cu aceasta institutie de credit sub nr ________
in
valoare
acordata de ____________in moneda ____ in sold de
in
moneda
____
(exceptie fiind cardurile de credit si liniile de descoperit de cont), în conformitate cu prevederile
OUG nr. 90/2022, începând cu data prezentei cereri.
Declar, pe proprie răspundere, în condițiile legii, ca urmare a contextului actual de crestere a
preturilor, inclusiv la alimente si utilitati, determinate direct sau indirect si de criza energetica si
de razboiul dintre Rusia si Ucraina, mi-au crescut cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare,
ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării
suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021.

Declar, pe propria răspundere că nu ma aflu în incapacitate de plată, în sensul în care nu sunt în
măsură să imi achit obligațiile ajunse la scadență, la data solicitării suspendării rambursării
creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor.
Declar ca nu beneficiez, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor
agreată/agreat, de comun acord cu Banca Transilvania in ultimele 3 luni, anterioare datei de 29
iulie 2022.
In functie de tipul creditului acordat de Banca, mi se aplica una dintre urmatoarele optiunile:
Pentru alte credite decat PrimaCasa/Noua Casa:

Depunand aceasta cerere de suspendare a rambursarii ratelor privind principalul, dobanzile si
comisioanele, inteleg ca, la finalul perioadei de suspendare, dobanda datorata se capitalizează
la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se
plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de
suspendare. Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc
conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.
Pentru toate creditele PrimaCasa/Noua Casa care nu au mai beneficiat deprograme de amanare
a ratelor:
Depunand aceasta cerere de suspendarea rambursarii ratelor privind principalul, dobanzile si
comisioanele, inteleg ca dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit
prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport

cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă, dobânda este 0% şi
plata acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat
următoare încheierii perioadei de amânare.
Pentru creditele care au mai beneficiat de prevederile OUG 37/2020 cu modificarile ulterioare:
Depunand aceasta cerere de suspendarea rambursarii ratelor privind principalul, dobanzile si
comisioanele, inteleg ca dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit
prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu
celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă, dobânda este 0% şi plata
acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare
încheierii perioadei de amânare.
Acest regim nu se aplică plăţilor scadente în perioada de amânare la plată, aferente creanţei
prevăzute de art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea
unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare
anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare. Plata de către debitor a
sumelor astfel amânate se efectuează, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit acestei
ordonanţe de urgenţă, eşalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor art. 4
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările
ulterioare.
Perioada pe care doresc suspendarea este de ____ luni.
In cazul in care mi se aproba cererea de suspendare a platii ratelor doresc sa fiu informat in legatura
cu clauzele contractuale modificate, noul grafic de rambursare a creditului precum si graficul de
rambursare a dobanzilor esalonate, pe unul dintre urmatoarele canale, la adresele declarate Bancii
pentru derularea relatiei de afaceri:

email

posta
Am fost informat si inteleg ca:
➢
efectele modificarii contractului de credit potrivit OUG 90/2022 se extind de drept si asupra
oricaror codebitori, garanti, fideiusori, care au garantat obligatia debitorului, precum si a altor parti
ale contractului de credit astfel modificat si declar pe proprie raspundere ca am obtinut acordul
tuturor acestora cu privire la modificarile astfel intervenite. In cazul creditelor cu garantie
imobiliara anexez, dupa caz, declaratia/declaratiile necesare din partea codebitorilor/garanților/
fideiusorilor

➢
suspendarea îmi va fi aprobată doar dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute
de OUG 90/2022 și de normele de aplicare ale acesteia și că îmi va fi acordată numai în termenii
prevăzuți de aceste acte normative.
Pentru a gestiona prezenta cerere de suspendare a platii ratelor, respectiv pentru a verifica daca
sunt indeplinite conditiile de suspendare, pentru a mi se comunica rezolutia bancii cu privire la
aprobarea/respingerea cererii, pentru a mi transmite notificarea aferenta modificarii clauzelor
contractuale si noului grafic de rambursare (dupa caz), dar si pentru executarea contractului de
credit/garantie in noile conditii (dupa caz), Banca Transilvania prelucreaza datele mele cu caracter
personal. Cu privire la aceasta prelucrare beneficiez de drepturile prevazute de Regulamentul
general privind protectia datelor (GDPR). Detalii despre prelucrarea datelor mele in calitate de
client Banca Transilvania, inclusiv despre prelucrarea in vederea analizei unor cereri si respectiv
pentru incheierea/executarea contractelor de credit regasesc in Nota de informare generală privind
prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT, disponibilă pe
website-ul www.bancatransilvania.ro în cadrul Politicii de confidențialitate BT și, la cerere, în
orice unitate a băncii.

Astazi, _____________,

Semnatura ______________

