
 

 

Clasificare BT: Uz Intern 

ANEXA 1   

DECLARATIE-ACORD 
pentru creditele acordate persoanelor fizice 

in conformitate cu OUG nr. 90/2022 
 

Secțiunea dedicată codebitorilor/garanților/ fideiusorilor1   

 

Subsemnatul/a _____________________________, identificat/a cu CNP 

_____________________  

 Avand calitatea de ____________________ in Contractul de credit __________________ nr. 

___________ din data de _____________, 

cu modificarile si completarile ulterioare, acordat/e de Banca Transilvania SA (“Banca”) 

domnului/doamnei _____________________  

 

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor 

facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit şi institutii financiare nebancare anumitor 

categorii de debitori, precum si a Hotararii Guvernului nr. 953/29.07.2022 pentru aprobarea Normelor 

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2022, 

 

Inteleg ce presupune aceasta operatiune si  imi manifest acordul alaturi de domnul/ doamna 

____________________, de a solicita amanarea la plata a creditului anterior mentionat pentru un 

numar de _______ luni,si de a menține întocmai garanţia oferită de mine in favoarea “Bancii”, în cadrul 

Contractului de Credit, inclusiv în condiţiile prelungirii duratei contractuale.  

 

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. 

 

Am fost informat si inteleg ca, pentru a gestiona cererea de suspendare a platii ratelor formulate de titular, 

respectiv pentru a verifica daca sunt indeplinite conditiile de suspendare si pentru executarea contractului 

de credit si 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/garantie 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 ______________ 

 
1 Această secţiune se va duplica în funcţie de numărul garanţilor/codebitorilor/fideiusorilor semnatari, altii decat Debitorul 

http://www.bancatransilvania.ro/

