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Act aditional nr. 150413
la contractul de credit nr. 75317 / BUCURESTI SECTOR 2

Intre:

Banca Comerciala Romana SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand CUI 361757, cu sediul in Bucuresti, B-dul
Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, denumita in prezentul contract „Banca", pe de o parte.
si
SC VICO SERVICE R.X. SRL cu sediul in localitatea BUCURESTI SECTORUL 2, Cristescu
Dima, Nr. 1, Romania, Cod postal 021731 inregistrata la Registrului Comertului sub nr.
J40/9646/1993, cod fiscal/CUI nr. 3787839, in calitate de imprumutat garant, denumita in
prezentul contract ”Imprumutat”.

a intervenit urmatorul act aditional:

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit nr. 75317 / BUCURESTI SECTOR 2
(cu toate completarile si modificarile ulterioare) sa intervina urmatoarele modificari:
Prevederile capitolelor I-XIII din contractul de credit anterior mentionat se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:

Termenii scrisi cu majuscula, care nu au fost definiti in prezentul act aditional, au intelesul
atribuit in Conditiile Generale de Creditare (Anexa 1 la prezentul act aditional, denumite
”Conditii Generale”).

“I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Banca prelungeste si majoreaza plafonul overdraftului Micro cu caracter revocabil. Plafonul
rezultat in urma majorarii este in suma de 89.500,00 LEI.

II. UTILIZARE CREDIT
2. Creditul va fi utilizat pentru finantarea nevoilor curente ale companiei.

III. DURATA CREDITULUI
3.1 (i) In cazul contractelor incheiate pe o durata initiala de 12 luni calculata de la data
indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2 (denumite in continuare “Conditii
Precedente”), care prevedeau prelungirea duratei creditului pe perioade succesive de 6 luni
calendaristice, in conditiile prevazute in respectivul contract durata creditului se prelungeste pe
perioade succesive de 6 luni calendaristice, numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile de
la art. 11.1., art. 11.3. si art. 11.5.1., iar tragerile si rambursarile in vederea reintregirii creditului
se vor efectua pana la expirarea termenului initial de 12 luni, in cazul primului an de creditare,
sub conditia indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2 sau pana la expirarea
oricaruia din termenele ulterioare de 6 luni (in cazul prelungirii automate a duratei creditului) sub
conditia indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2.
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(ii) In cazul contractelor incheiate pe o durata initiala de 12 luni calculata de la data indeplinirii
conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2 (denumite in continuare “Conditii Precedente”), care
prevedeau prelungirea duratei creditului pe perioade succesive de 12 luni calendaristice, in
conditiile prevazute in respectivul contract, durata creditului se prelungeste pe perioade
succesive de 6 luni calendaristice, numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile de la art.
11.1., art. 11.3. si art. 11.5.1., iar tragerile si rambursarile in vederea reintregirii creditului se vor
efectua pana la expirarea termenului initial de 12 luni, in cazul primului an de creditare, sub
conditia indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2 sau pana la expirarea oricaruia
din termenele ulterioare de 6 luni (in cazul prelungirii automate a duratei creditului) sub conditia
indeplinirii conditiilor suspensive prevazute la art. 4.2. In situatia in care creditul se afla in
perioada de derulare ca urmare a prelungirii automate pe un termen de 12 luni, astfel cum era
prevazut in contract anterior semnarii prezentului act aditional, partile convin ca perioada de
prelungire a duratei creditului in derulare se reduce la un termen de 6 luni, in conditiile
prevazute mai sus la prezentul pct (ii), stabilit de la data ultimei scadente calculate conform
contractului.

IV. TRAGEREA CREDITULUI
4.1. Creditul este de tip revolving cu trageri si rambursari multiple pe toata durata de creditare.

Pe parcursul duratei creditului Banca are dreptul, in orice moment, fara vreo justificare si fara a
fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, de a diminua sau anula produsul de credit
cu caracter revocabil, denuntand prezentul Contract. Exercitarea acestor drepturi ale Bancii nu
va fi conditionata in vreun fel de existenta unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor, asa cum
acesta este definit potrivit prevederilor prezentului Contract. Ulterior, Banca va notifica
Imprumutatul despre masura care a fost luata potrivit acestei clauze, in aceeasi zi calendaristica
cu luarea acestei masuri.Pentru restituirea sumelor trase din Overdraft, Imprumutatul va avea la
dispozitie un termen de 15 zile.

4.2. Imprumutatul va avea dreptul de a efectua trageri din Credit numai dupa indeplinirea
urmatoarelor Conditii Precedente:

(i) suma trasa sa fie cel mult egala cu soldul Creditului si sa fie denominata in moneda acestuia;

(ii) La data formularii cererii de tragere si la data tragerii nu exista niciun Eveniment de Incalcare
a Obligatiilor sau un alt eveniment sau circumstanta care ar putea (la expirarea perioadei de
gratie, ca urmare a transmiterii unei notificari sau ca urmare a expirarii unui alt termen) sa
conduca la aparitia unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor;

(iii) Imprumutatul a achitat Bancii toate comisioanele datorate, aferente tuturor produselor si
serviciilor contractate de catre acesta la Banca conform clauzelor stipulate in respectivele
contracte de credit  (inclusiv creditul ce face obiectul prezentului contract);

(iv) Imprumutatul nu are niciun fel de datorii restante (principal, dobanzi si/sau alte comisioane)
fata de Banca la toate produsele contractate de catre Imprumutat la Banca.

4.3. In situatia in care Imprumutatul nu indeplineste Conditiile Precedente prevazute la punctul 4.2. de
mai sus in termen de maxim 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului Contract, acesta se
considera desfiintat de plin drept, fara indeplinirea nici unei formalitati si proceduri prealabile.

V. DOBANZI
5.1. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul contract este ROBOR la 3 luni + o marja de
14.5 p.p. pe an (denumita, in continuare, “Marja”), denumita “Rata Dobanzii” (pentru scopul art.
5.4. si 5.5 din Contract).
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5.2. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul contract este variabila in functie de indicele de
referinta ROBOR la 3 luni. Cotatia ROBOR se modifica din 3 in 3 luni in ziua corespunzatoare
datei la care au fost indeplinite Conditiile Precedente sau, ulterior, in ziua corespunzatoare datei
realizarii suplimentarii Creditului/ prelungirii duratei Creditului/ modificarii tipului de dobanda,
utilizandu-se cotatia ROBOR din ultima zi lucratoare a lunii anterioare datei la care se
efectueaza modificarea. Cotatia ROBOR la 3 luni, utilizata pentru calculul dobanzii aferente
primelor 3 luni, ulterioare datei la care au fost indeplinite Conditiile Precedente / datei realizarii
suplimentarii Creditului/ prelungirii duratei Creditului/ modificarii tipului de dobanda, este cotatia
la 3 luni din ultima zi lucratoare a lunii precedente datei la care au fost indeplinite Conditiile
Precedente / datei realizarii suplimentarii Creditului/ prelungirii duratei Creditului/ modificarii
tipului de dobanda.

5.3. Dobanda se va plati lunar, in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara.

In cazul lunii in care se va rambursa creditul, dobanda pentru luna respectiva se va plati odata
cu ultima rata din credit.

5.4. Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate da dreptul Bancii de a
percepe o dobanda majorata, aplicata la valoarea creditului restant, care la data semnarii
prezentului contract este de formata din Rata Dobanzii la care se adauga 7 p.p. pe an. Aceasta
dobanda majorata va fi imediat exigibila si scadenta putand fi recuperata oricand de catre
Banca, la alegerea acesteia.

5.5. In situatiile in care Banca notifica Imprumutatului intervenirea unui Incident de Piata si pana
la data notificarii de catre Banca a incetarii acestuia, Rata Dobanzii va fi calculata ca rata
procentuala anuala reprezentand suma dintre

(a) Marja; si

(b) rata notificata de catre BancaImprumutatului, rata care va exprima costul la care Banca se
finanteaza, din orice sursa aleasa de Banca in mod rezonabil, in vederea asigurarii sumelor
necesare finantarii Creditului.

VI.COMISIOANE SI ALTE COSTURI
6.1. La data acordarii creditului tip overdraft (descoperit de cont) Banca nu va percepe
Imprumutatului niciun comision de credit.

6.2. Dupa acordarea creditului, Imprumutatul se obliga sa plateasca Bancii orice alte
comisioane, precum si costuri si cheltuieli survenite in legatura cu derularea prezentului
Contract, asa cum sunt acestea mentionate in Capitolul V si in Capitolul VI din Conditiile
Generale de Creditare, in conditiile prevazute acolo.

VII. RAMBURSAREA CREDITULUI
7.1. Avand in vedere caracterul revolving al creditului, rambursarea se face automat, pe durata
creditului prin alimentarea contului curent al Imprumutatului, prin care este pus la dispozitie
descoperitul de cont, creditul reintregindu-se.

7.2. In cazul prevazut la art. 11.3.2. si la art. 11.5.4., Creditul tras (suma utilizata din credit) se
va rambursa in maxim 12 rate lunare egale, iar in cazul prevazut la art. 11.3.1. si la art. 11.5.3.,
Creditul tras (suma utilizata din credit) se va rambursa in maxim 6 rate lunare egale; scadenta
primei rate este stabilita la 30 (treizeci) de zile de la data luarii de catre Banca a oricareia din
masurile prevazute la art. 11.3., art. 11.5.3. si art. 11.5.4., data adusa la cunostinta
Imprumutatului prin notificare, iar urmatoarele rate se vor rambursa lunar, in ziua
corespunzatoare rambursarii primei rate.
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7.3. In cazul prevazut la art. 11.2., in situatia diminuarii creditului, Creditul tras (suma utilizata
din credit cu care se diminueaza creditul) se va rambursa in maxim 5 rate lunare egale, iar in
situatia retragerii integrale a creditului, Creditul tras (suma utilizata din credit) se va rambursa in
12 rate lunare egale; scadenta primei rate este stabilita la 30 (treizeci) de zile de la data luarii
de catre Banca a masurii prevazute la art. 11.2, data adusa la cunostinta Imprumutatului prin
notificare, iar urmatoarele rate se vor rambursa lunar, in ziua corespunzatoare rambursarii
primei rate.

VIII. DECLARATII

8. Imprumutatul da Bancii urmatoarele declaratii la data semnarii prezentului Contract:

8.1. Statut juridic: Este o SC cu raspundere limitata, infiintata valabil si care functioneaza in
mod legal conform legislatiei romane.

8.2. Informatii: Orice informatii furnizate Bancii de un Debitor sau pe seama acestuia in
legatura cu Documentele de Finantare si activitatea oricarui Debitor erau adevarate si exacte
sub toate aspectele importante, la data la care au fost furnizate.Nu a fost omisa,furnizata sau
retinuta nicio informatie care sa aiba ca rezultat ca informatiile furnizate Bancii anterior datei
prezentului Contract sa fie incorecte sau sa induca in eroare cu privire la orice aspect important.

8.3. Capacitate: Fiecare dintre Debitori are capacitatea de a incheia si executa Documentele
de Finantare la care este parte si a luat toate masurile necesare pentru a autoriza incheierea si
executarea Documentelor de Finantare la care este parte si a operatiunilor prevazute de catre
aceste Documente de Finantare.

8.4. Obligatii ferme: Obligatiile asumate prin fiecare Document de Finantare sunt legale.

8.5. Respectarea legii: Fiecare Debitor respecta sub toate aspectele semnificativetoate legile
aplicabile respectivului Debitor.

8.6. Inexistenta unor litigii curente sau potentiale: Niciun litigiu, conciliere, procedura
arbitrala sau administrativa a sau inaintea oricarei instante judecatoresti, tribunal arbitral sau
alte autoritati care, in caz ca se solutioneaza impotriva sa, ar putea conduce la un Efect Advers
Semnificativ, nu a fost initiat si nu este pe cale sa fie initiat impotriva sa.

8.7. Inexistenta Evenimentelor de Incalcare a Obligatiilor: Nu existaniciun Eveniment de
Incalcare a Obligatiilor care sa continue in prezent sau care ar putea sa fie cauzat prin
efectuarea oricarei trageri.

8.8. Reiterarea Declaratiilor: Declaratiile sunt considerate a fi facute de catre Debitori (in
legatura cu fapte si imprejurari existente la momentul cand sunt facute) la data fiecarei trageri si
la fiecare data de plata a dobanzii.

IX.OBLIGATIILE DEBITORILOR:

9. Imprumutatul, se obliga ca de la data semnarii prezentului Contract si pana la indeplinirea
fata de Banca a tuturor obligatiilor ce decurg din aceasta sa respecte si sa indeplineasca
urmatoarele obligatii:

9.1.Imprumutatul va respecta in toate privintele prevederile legale care ii sunt aplicabile, daca
nerespectarea ar afecta capacitatea sa de a-si indeplini obligatiile conform Documentelor de
Finantare sau ar fi de natura sa aduca prejudicii de orice natura Bancii.

9.2. Imprumutatul nu va incheia nicio tranzactie care ar consta in, sau ar avea ca rezultat
vanzarea, inchirierea, transferarea, ipotecarea sau realizarea oricarui alt act de dispozitie
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asupra oricaruia dintre bunurile sale, cu exceptia operatiunilor care au fost efectuate in cursul
normal si obisnuit al activitatii comerciale de zi cu zi.

9.3. Imprumutatul se obliga sa nu contracteze sau acumuleze vreo Datorie Financiara.

9.4. Imprumutatul se obliga sa nu plateasca dividende si sa nu acorde sau sa ramburseze
credite asociatilor/actionarilor sau altor persoane (cu exceptia altor institutii de credit), fara
aprobarea prealabila a Bancii.

9.5 Imprumutatul nu va da niciun imprumut, nu va acorda niciun credit catre sau in beneficiul
oricarei persoane, si nu isi asuma in mod intentionat nicio datorie, actuala sau potentiala, cu
privire la orice obligatie a oricarei persoane

9.6.Imprumutatul se va asigura ca in orice moment drepturile Bancii in baza Documentelor de
Finantare sunt si vor fi de rang cel putin egal cu toate celelalte obligatii ale Imprumutatului
respectiv, nesubordonate sau negarantate, prezente sau viitoare, cu exceptia obligatiilor care ar
avea un rang superior conform legislatiei romane in vigoare.

9.7. Imprumutatul se obliga sa nu efectueze nicio schimbare majora in actul sau constitutiv,
forma de organizare si functionare, schimbari semnificative ale activitatii sale (inclusiv, dar fara
a se limita la fuziune, divizare sau transformare, fara acordul scris prealabil al Bancii).
Imprumutatul va depune la Banca dovada inregistrarii acestor mentiuni la Oficiul Registrului
Comertului, imediat dupa inregistrare.

9.8. Imprumutatul se obliga sa nu isi modifice sediul social, fara notificarea prealabila a Bancii.

9.9 Imprumutatul este obligat sa depuna la Banca bilantul contabil, contul de profit si pierdere,
declaratia speciala de impunere in termen de maxim 30 de zile de la expirarea termenului limita
de depunere a acestor documente la organele abilitate. Aceste acte vor purta semnatura
autorizata si stampila persoanelor autorizate, iar bilantul contabil va purta si viza organelor
abilitate. In situatia in care Banca descopera necorelari intre situatiile financiare, si/sau anexele
aferente, depuse la Banca, Imprumutatul se obliga sa remedieze necorelarile si sa depuna in
cadrul aceluiasi termen situatiile financiare corecte.

9.10. Imprumutatul se obliga sa prezinte imediat la cererea Bancii orice alte informatii privind
situatia financiara, afacerile si operatiunile acestuia (inclusiv, insa fara a se limita la, lista de
stocuri si obiecte de inventar).

9.11. Imprumutatul se obliga sa faca cunoscut Bancii orice alte credite sau facilitati angajate cu
alte banci sau institutii financiare din Romania sau din strainatate, precum si orice garantii
constituite in favoarea tertilor.

9.12. Imprumutatul se obliga sa informeze Banca imediat ce a luat la cunostinta detaliile oricarui
litigiu, arbitraj sau procedura administrativa curente, iminente sau potentiale impotriva sa si
care, in caz ca se solutioneaza impotriva acestuia, ar putea avea un Efect Advers Semnificativ;

9.13. Imprumutatul se obliga sa informeze Banca, in prealabil, despre intentia sa de a solicita
instantelor judecatoresti sa fie supus procedurii de insolventa, reorganizare judiciara, concordat
preventiv sau mandat ad hoc.

9.14. Imprumutatul se obliga sa nu prezinte datorii restante (rate de capital, dobanzi,
comisioane, etc.) fata de Banca si alte institutii financiar bancare si non-bancare pe perioada
derularii creditului.

9.15. Imprumutatul va notifica Banca despre aparitia oricarui Eveniment de Incalcare a
Obligatiilor (si despre orice masuri luate pentru remedierea situatiei, daca este cazul) imediat ce
a luat cunostinta de aparitia acestuia.

X. Evenimente de Incalcare a Obligatiilor
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10.1. Fiecare din evenimentele si situatiile prevazute mai jos constituie un Eveniment de
Incalcare a Obligatiilor.

10.1.1. Neplata
Un Debitor nu plateste la scadenta Bancii orice suma pe care o datoreaza in baza
Documentelor De Finantare, la locul si in deviza stabilite expres, [mai putin in cazul in care plata
respectiva este efectuata in termen de 5 Zile Lucratoare de la data scadentei.

10.1. 2. Alte obligatii
Un Debitor incalca orice prevederi ale Documentelor De Finantare, altele decat cea precizata la
art. 10.1.1. din prezentul Contract.

Nu se va considera ca a intervenit un Eveniment de Incalcare a Obligatiilorconform alineatului
precendent daca incalcarea poate fi si este remediata in termen de 5 Zile Lucratoare de la data
la care Banca notifica Imprumutatul.

10.1.3. Declaratii incorecte
Orice declaratie facuta ori care se considera a fi fost facuta de catre Imprumutat in Documentele
de Finantare sau in orice alte documente furnizate de sau in numele Imprumutatului in baza sau
in legatura cu orice Document de Finantare, este sau se dovedeste a fi incorecta sau poate
induce in eroare din orice punct de vedere important, la data la care a fost facuta sau
considerata a fi fost facuta.

10.1.4. Neexecutare cu efect incrucisat (cross default)
(i) Orice Datorie Financiara a Imprumutatului nu este platita cand devine exigibila sau in
perioada de gratie aplicabila initial;

(ii) Orice datorie a Imprumutatului, rezultand din orice contract, nu este platita cand devine
exigibila sau in perioada de gratie aplicabila initial;

(iii) Orice Datorie Financiara a Imprumutatului este declarata scadentasi exigibilainainte de data
scadentei initiale, ca rezultat al unui eveniment de incalcare a obligatiilor (oricum ar fi descris).

(iv) Orice angajament privind orice Datorie Financiara a Imprumutatului este anulat sau
suspendat de un creditor, ca rezultat al unui eveniment de incalcare a obligatiilor (oricum ar fi
descris).

(v) Orice creditor al Imprumutatului devine indreptatit sa declare scadentasi exigibila oricare
dintre Datoriile Financiare ale sale inainte de data scadentei initiale ca rezultat al unui
eveniment de incalcare a obligatiilor (oricum ar fi descris).

(vi) Orice creditor al Imprumutatului incepe procedura de executare silita a oricarei Garantii
constituite de catre oricare dintre Debitori in favoarea respectivului creditor.

Niciun Eveniment de Incalcare a Obligatiilor nu va avea loc daca suma Datoriilor Financiare ce
cad sub incidenta paragrafului (i) pana la paragraful (v) de mai sus este mai mica de 250 EUR
(sau echivalentul sau in orice alta moneda).

10.1.5. Insolventa
(i). Imprumutatul se afla in incapacitatea sau admite incapacitatea de a plati datorii scadente
prezente sau viitoare, suspenda plata oricaror datorii sau, in baza unor dificultati financiare
curente sau anticipate, initiaza negocieri cu unul sau mai multi creditori in scopul reesalonarii
datoriilor (inclusiv, dar fara a se limita, in cadrul procedurilor concordatului preventiv si
mandatului ad hoc).

(ii). Valoarea activelor Imprumutatului este inferioara pasivelor (luand in calcul inclusiv obligatiile
potentiale).
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10.1.6. Proceduri privind insolventa
Imprumutatul:

(i).este dizolvat (altfel decat ca urmare a unei consolidari, contopiri sau fuziuni);

(ii).devine insolvent sau nu isi plateste datoriile scadente;

(iii).initiaza sau a initiat impotriva sa o procedura pentru obtinerea unei hotarari de insolventa,
reorganizare judiciara sau dizolvare si/sau lichidare;

(iv).obtine o hotarare pentru dizolvare, reorganizare judiciara, administrarea judiciara,
desfiintarea sau lichidarea acestuia (altfel decat ca urmare a unei consolidari, contopiri sau
fuziuni);

10.1.7. Litigii
Orice litigiu, procedura de arbitraj, administrativa, guvernamentala, de reglementare sau alta
investigatie, proceduri sau dispute sunt initiate sau sunt iminente in legatura cu sau impotriva
Imprumutatului sau impotriva activelor acestora care au sau care au putea avea un Efect
Advers Semnificativ.

10.1.8. Documente De Finantare
Orice Document De Finantare sau orice garantie constituita in favoarea Bancii, sau
Imprumutatul si pretinde ca, nu este valida, angajanta sau executorie, integral sau partial,
impotriva sasau diminueaza orice Garantie constituita in favoarea Bancii.

10.1.9. Schimbari ale legislatiei si ilegalitate
(i) Este sau devine ilegal pentru Imprumutat si/sau oricare dintre Garanti sa execute sau sa se
conformeze cu oricare dintre obligatiile sale derivand din Documentele de Finantare (sau
oricare asemenea obligatie este sau devine invalida ori neexecutabila); sau

(ii) Orice schimbare in legislatie, sau in interpretarea acesteia (sau orice revocare ori inlocuire),
determinata de Bancaca avand un Efect Advers Semnificativ.

10.1.10. Efect Advers Semnificativ
Orice caz sau circumstanta care in opinia rezonabila a Bancii ar putea avea un Efect Advers
Semnificativ.

10.2. Conditii esentiale
Imprumutatul ia la cunostinta si intelege faptul ca, la acordarea Creditului, Banca a luat in
considerare anumite conditii (considerate esentiale de catre Banca) precum situatia financiara a
Imprumutatului si respectarea de catre Imprumutat a obligatiilor lor contractuale (atat in baza
contractelor incheiate cu Banca cat si cu alte contraparti). In consecinta, Banca acorda Creditul
cu conditia ca Imprumutatul sa nu determine, sa nu faciliteze si sa nu permita, prin actiunea sau
pasivitatea sa, aparitia vreunuia dintre Evenimentele de Incalcare a Obligatiilor mentionate la
art. [10.1.1-10.1.8 si 10.1.10] de mai sus (care ar reprezenta incalcarea conditiilor esentiale
avute in vedere de Banca la acordarea Creditului) .

Avand in vedere cele de mai sus, Imprumutatul intelege si accepta faptul ca, in cazul aparitiei
unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor mentionat la art. [10.1.1-10.1.8 si 10.1.10] de mai sus
Imprumutatul va fi considerat decazut din beneficiul termenului conform art. 1.417 alin (3) Cod
civil si Banca va putea accelera rambursarea Creditului conform art 10.3 de mai jos.

10.3. Accelerarea rambursarii
Imprumutatul de afla de drept in intarziere atunci cand oricare dintre Debitori nu plateste la
scadenta orice suma pe care o datoreaza in baza Documentelor De Finantare, la locul si in
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deviza stabilite expres, respectiv cand expira perioada de gratie acordata in vederea efectuarii
platii (daca a existat o asemenea perioada).

Ca urmare a survenirii unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor Imprumutatul va fi considerat
decazut din beneficiul termenului iar Banca va putea, trimitand o notificare Imprumutatului:

a. sa anuleze Creditul disponibil, moment la care acesta va fi imediat anulat;

b. sa declare imediat scadente si exigibile tot sau parte din Creditul tras, impreuna cu dobanda
acumulata si orice alte sume acumulate sau nerambursate in baza Documentelor De Finantare,
moment la care acestea vor fi considerate imediat scadente si platibile; si/sau

c. sa declare exigibile la cerere tot sau o parte din Creditul tras, impreuna cu dobanda
acumulata si orice alte sume acumulate sau nerambursate in baza Documentelor De Finantare,
moment la care acestea vor fi considerate imediat platibile la solicitarea Bancii.
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XI. CLAUZE SPECIALE
11.1. Imprumutatul se obliga sa asigure prin conturile curente deschise la Banca Comerciala
Romana un rulaj minim lunar de 89.500,00 LEI pe intreaga perioada de valabilitate a creditului
(denumit in continuare “ rulaj minim obligatoriu”). La calcularea nivelului rulajului minim
obligatoriu se exclud tranzactiile create prin miscarile de sume intre conturile Clientului deschise
la Banca, precum si sumele provenite din credite acordate de Banca si din dobanzi bonificate
de Banca.

11.2. In primul an de creditare, Banca va analiza indeplinirea de catre Imprumutat a conditiilor
de rulaj minim obligatoriu pentru primele 6 luni de la acordarea creditului si a conditiilor avute in
vedere la acordarea creditului, in baza analizei Banca putand decide de plin drept si fara
indeplinirea altor formalitati judiciare sau extrajudiciare, luarea oricareia dintre masurile
urmatoare, independent sau impreuna cu oricare dintre masurile prevazute pentru
Evenimentele de Incalcare a Obligatiilor pentru ultimele 5 luni din perioada initiala de 12 luni: (i)
mentinerea creditului, (ii) majorarea creditului, (iii) diminuarea creditului (Imprumutatul urmand a
rambursa in maxim 5 rate lunare egale sumele utilizate cu care se diminueaza creditul, creditul
diminuat neutilizat, fiind anulat) sau (iv) retragerea integrala a creditului (creditul neutilizat
urmand a fi anulat automat). Imprumutatul va fi considerat decazut din beneficiul termenului cu
privire la sumele care trebuie rambursate in rate.
Orice majorare a sumei creditului, mentionata la articolul 11.2., va fi agreata de parti prin
incheierea unui act aditional in acest sens.

11.3. In cazul in care, oricand pe durata creditului, prelungit conform art. 3.2., Banca constata
neindeplinirea clauzei de rulaj minim obligatoriu (considerata de catre Banca drept conditie
esentiala pentru acordarea Creditului), Imprumutatul va fi considerat decazut din beneficiul
termenului (cu privire la sumele care trebuie rambursate in rate) si Banca poate decide, de plin
drept si fara indeplinirea altor formalitati judiciare sau extrajudiciare, luarea oricareia dintre
masurile urmatoare, independent sau impreuna cu oricare dintre masurile prevazute pentru
aceste Evenimentele de Incalcare a Obligatiilor:

11.3.1. diminuarea prin anularea creditului disponibil si/sau diminuarea prin esalonarea la
rambursare a sumelor cu care se diminueaza creditul, in baza unui grafic in rate lunare egale pe
o perioada de 6 rate egale (Imprumutatul va putea efectua trageri si rambursari multiple pana la
data scadentei finale aplicabile conform art. 3.2. din creditul (plafonul) astfel cum a fost diminuat
conform art. 11.3.1.);

11.3.2. retragerea integrala a creditului, caz in care vor fi permise doar alimentari ale contului
curent in vederea reintregirii creditului/plafonului, Imprumutatul avand obligatia sa restituie
valoarea soldului utilizat in 12 rate egale (plafonul neutilizat, daca este cazul, va fi anulat
automat).

11.4. Imprumutatul va fi instiintat despre masurile luate de Banca, prevazute la art. 11.2. si la
art. 11.3., printr-o notificare scrisa in termen de 10 zile de la data luarii masurii

11.5. Prelungirea automata a scadentei finale

11.5.1. Banca va analiza din 6 in 6 luni, inainte de expirarea scadentei finale aplicabile conform
art. 3.1. si art. 3.2., dupa caz, indeplinirea de catre Imprumutat a conditiilor prevazute de
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normele interne ale bancii pentru continuarea derularii creditului, inclusiv a conditiilor ce au fost
avute in vedere de catre Banca la data acordarii creditului.

11.5.2. In cazul in care rezultatul analizei este favorabil derularii in continuare a creditului si nu
a intervenit niciun Eveniment de Incalcare a Obligatiilor, scadenta finala a creditului se va
prelungi automat in conditiile de creditare initiale pe perioade succesive de 6 luni
calendaristice, calculate de la data scadentei finale aplicabile conform art. 3.1. sau art. 3.2.,
dupa caz, nefiind necesara incheierea unui act aditional in acest sens.

11.5.3. In cazul in care rezultatul analizei este nefavorabil, si nu a intervenit niciun Eveniment
de Incalcare a Obligatiilor, Imprumutatul va fi considerat decazut din beneficiul termenului (cu
privire la sumele care trebuie rambursate in rate) si Banca poate decide, de plin drept si fara
indeplinirea altor formalitati judiciare sau extrajudiciare, luarea oricareia dintre masurile
urmatoare, independent sau impreuna cu oricare dintre masurile prevazute pentru aceste
Evenimente, care va fi pusa in aplicare de la data scadentei finale mentionate la art. 3.1,
respectiv art. 3.2, dupa caz:

11.5.3.1. diminuarea prin anularea creditului disponibil si/sau

11.5.3.2. diminuarea prin esalonarea la rambursare a sumelor cu care se diminueaza creditul, in
baza unui grafic in rate lunare egale pe o perioada de 6 rate egale ;

Imprumutatul va putea efectua trageri si rambursari multiple timp de 6 luni, calculate de de la
data scadentei finale aplicabile conform art. 3.1. sau art. 3.2., din creditul (plafonul) astfel cum a
fost diminuat conform art. 11.5.3.1. sau 11.5.3.2.

11.5.4. Totodata, in cazul in care rezultatul analizei este nefavorabil, Imprumutatul va fi
considerat decazut din beneficiul termenului (cu privire la sumele care trebuie rambursate in
rate) si Banca poate decide, de plin drept si fara indeplinirea altor formalitati judiciare sau
extrajudiciare, luarea urmatoarei masuri, independent sau impreuna cu oricare dintre masurile
prevazute pentru Evenimentele de Incalcare a Obligatiilor, care va fi pusa in aplicare de la data
scadentei finale mentionate la art. 3.1., respectiv art. 3.2., dupa caz: retragerea integrala a
creditului, caz in care vor fi permise doar alimentari ale contului curent in vederea reintregirii
creditului/plafonului, Imprumutatul avand obligatia sa restituie valoarea soldului utilizat in 12 rate
egale (plafonul neutilizat, daca este cazul, va fi anulat automat).

11.5.5. Imprumutatul va fi instiintat despre masurile luate de Banca, prevazute la art. 11.5.3 si la
art. 11.5.4, printr-o notificare scrisa, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de expirarea scadentei
finale aplicabile conform art. 3.1. sau art. 3.2., dupa caz; daca pana la scadenta finala Banca nu
trimite nici o notificare in acest sens, durata creditului se va prelungi automat pentru o noua
perioada de 6 luni calendaristice, fara a fi necesara incheierea unui act aditional in acest sens.

11.6. Partile agreeaza ca notificarile prevazute la art. 11.4. si art. 11.5.5 se considera trimise de
catre Banca la data postei (data trimiterii). Neprimirea din orice motiv a notificarilor mentionate
la art. 11.4. si art. 11.5.5 nu exonereaza Imprumutatul de obligativitatea executarii masurilor
luate de Banca conform prevederilor art. 11.2., art. 11.3., art. 11.5.3. sau art. 11.5.4. in conditiile
contractului, daca Banca a decis luarea unor astfel de masuri.

11.7. Modificarea Contractului prin mijloace de comunicare la distanta

11.7.1. Operatiuni de modificare a Contractului prin mijloace de comunicare la distanta
(“Operatiuni de Credit la Distanta”)
11.7.1.1. Banca poate oferi Imprumutatului posibilitatea de agrea modificarea Contractului prin
intermediul canalului de comunicare telefon, inclusiv dar fara a se limita la majorarea Creditului
overdraft cu caracter revocabil, acordat Imprumutatului prin prezentul Contract.
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11.7.1.2. Prin semnarea prezentului Contract, Imprumutatul, prin reprezentant, declara in mod
expres ca este de acord cu: (i) contactarea sa de catre Banca prin telefon pentru modificarea
Contractului precum si cu (ii) exprimarea acceptului/refuzului, prin telefon, cu privire la oferta
prezentata de catre Banca (incluzand, fara a se limita la conditiile de modificare a Contractului,
suma cu care se majoreaza Creditul, dobanzile si comisioanele aplicabile Creditului majorat si,
daca este cazul, prelungirea duratei Creditului).

11.7.2. Identificarea Imprumutatului in scopul Operatiunilor de Credit la Distanta (”
Procedura de Identificare”)
11.7.2.1. Efectuarea de Operatiuni de Credit la Distanta este conditionata de identificarea cu
succes a reprezentantului Imprumutatului potrivit Procedurii de Identificare. In acest sens,
Imprumutatul este de acord ca persoana care, in cadrul Procedurii de Identificare, raspunde
corect la toate intrebarile cu privire la datele de identificare ale Imprumutatului si ale
reprezentantului legal, astfel cum sunt acestea inregistrate in evidenta Bancii, va fi considerata
de Banca drept reprezentant al Imprumutatului, autorizat pentru a efectua Operatiunile de
Credit la Distanta (furnizarea corecta a raspunsurilor, conform celor de mai sus, echivaland cu
indeplinirea cu succes a Procedurii de Identificare).
11.7.2.2. Dupa parcurgerea cu succes a Procedurii de Identificare, afara de cazul in care
Imprumutatul a notificat anterior Banca cu privire la incidenta evenimentelor prevazute la art.
11.7.2.3. litera (c) de mai jos, Operatiunile de Credit la Distanta efectuate vor fi considerate
opozabile Imprumutatului, ca fiind intreprinse in numele si pe seama sa.
11.7.2.3. Imprumutatul se obliga: (a) sa asigure confidentialitatea Procedurii de Identificare; (b)
sa se asigure ca Operatiunile de Credit la Distanta sunt efectuate exclusiv de catre persoanele
desemnate de Imprumutat ca si reprezentanti ai Imprumutatului pentru astfel de operatiuni; (c)
sa notifice in scris Banca imediat ce ia cunostinta de folosirea fara drept a elementelor sale de
identificare sau de orice alta utilizare neautorizata a Operatiunilor de Credit la Distanta.
11.7.2.4. In situatia in care Imprumutatul notifica Banca conform art. 11.7.2.3. litera (c) de mai
sus, Banca sa obliga sa blocheze imediat accesul Imprumutatului la Operatiunile de Credit la
Distanta. Banca nu va fi responsabila pentru prejudiciile cauzate Imprumutatului prin pierderea,
furtul, folosirea fara drept a elementelor sale de identificare sau de orice alta utilizare
neautorizata a Operatiunilor de Credit la Distanta, care nu au fost notificate Bancii, conform
prevederilor art. 11.7.2.3. litera (c) de mai sus.

11.7.3. Confirmarea si incheierea documentului contractual, respectiv a actului aditional
la Contract avand ca obiect modificarea Contractului in cadrul Operatiunii de Credit la
Distanta (“Act Aditional”).
11.7.3.1. In cazul in care Imprumutatul accepta oferta Bancii de modificare a Contractului
(inclusiv, dar fara a se limita la majorarea Creditului), Actul Aditional se considera incheiat si
va produce efecte la momentul realizarii acordului de vointa al partilor, exprimat in cadrul
convorbirii telefonice, cu privire la modificarea Contractului, suma majorata, nivelul
dobanzii si comisioanelor aplicabile precum si la conditiile de derulare a Creditului
majorat (e.g. conditii de tragere, de rambursare, de prelungire a duratei Creditului, de
mentinere/diminuare/retragere a Creditului etc.), acord exprimat in cadrul Operatiunii de
Credit la Distanta.
11.7.3.2. Modificarile contractuale agreate, conform prevederilor art. 11.7., vor fi guvernate de
prevederile Contractului (astfel cum acesta a fost modificat inclusiv prin Actul Aditional
mentionat la art. 11.7.3.1 de mai sus) si ale Conditiilor Generale de Creditare.
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11.7.3.3. Pentru evitarea oricarui dubiu, prin semnarea prezentului Contract, Imprumumutatul,
prin reprezentant, declara in mod expres ca prin utilizarea Creditului ulterior modificarilor
convenite conform acordului exprimat in cadrul Operatiunii de Credit la Distanta,
Imprumutatul confirma conditiile de derulare a Creditului, astfel cum au fost agreate in
cadrul convorbirii telefonice. Ulterior convorbirii telefonice in cadrul careia s-a realizat acordul
de vointa mentionat la art. 11.7.3.1., Banca va transmite, in format electronic, catre Imprumutat,
la adresa de e-mail, elementele/aspectele principale agreate in cadrul Operatiunii de Credit la
Distanta.

11.7.4. Proba acordului partilor exprimat in cadrul Operatiunii de Credit la Distanta
11.7.4.1. Clientul este de acord ca Banca sa inregistreze toate convorbirile telefonice aferente
Operatiunilor de Credit la Distanta, iar partile declara in mod expres ca sunt de acord ca aceste
inregistrari sa fie folosite, impreuna cu orice alte mijloace de proba (inclusiv dar fara a se limita
la transcrieri ale convorbirilor telefonice, comunicari prin mijloace electronice, extrase de cont
etc), de oricare dintre ele, in orice instanta in fata careia un litigiu privind Operatiunile de Credit
la Distanta sau termenii confirmarii mentionate in art. 11.7.3.3. ar fi dedus judecatii. Pentru
evitarea oricarui dubiu, partile, prin semnarea Contractului, declara ca accepta in mod expres,
ca proba actului juridic/actelor juridice incheiat(e) in cadrul Operatiunilor de Credit la Distanta
(respectiv prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta) sa fie efectuata prin
inregistrarile realizate de Banca a convorbirilor telefonice aferente Operatiunilor de Credit la
Distanta, prezentul acord reprezentand conventie asupra probelor, reglementata de art. 256
din Codul de Procedura Civila.

XII. DISPOZITII FINALE
12.1. Prezentul Contract constituie titlu executoriu conform legislatiei Bancare.

12.2. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile.

12.3. Prezentul Contract este guvernat de legea romana, iar litigiile se vor solutiona de catre
instantele competente de pe teritoriul Romaniei.

12.4. Imprumutatul declara ca:

(A) Incheie prezentul contract pe seama sa si in nume propriu, si nu ca mandatar, agent,
administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte persoane;

(B) A luat independent decizia de a incheia prezentul Contract, pe baza propriilor sale analize
sau, unde a considerat necesar, folosind expertiza juridica, financiara sau tehnica a unor
consultanti externi independenti selectati de el. In luarea deciziei de a incheia prezentul
Contract nu se bazeaza pe nicio comunicare scrisa sau orala din partea Bancii;

(C) Este capabil sa inteleaga (fie el insusi, fie cu asistenta oricaror consultanti pe care i-a
considerat necesari), si intelege si accepta continutul tuturor clauzelor (interne si externe) si
toate drepturile si obligatiile care ii revin prin incheierea prezentului Contract;

(D) A negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul contract. In scopul prezentei clauze, prin
negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu
privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de catre o parte a clauzelor propuse de
celalata parte.

(E) Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre parti si, impreuna cu Conditiile Generale
de Creditare reprezinta in intregime acordul partilor cu privire la absolut toate elementele
esentiale si secundare ale prezentului Contract. In special, Imprumutatul declara ca, in
scopul art. 1203 din Codul Civil a inteles si accepta:
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(a) prevederile art. 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3, 9.2. - 9.5, 9.7, 10.2, 10.3., 11.1, 11.2., 11.3.,
11.4., 11.5., 11.6., 11.7 si 12.3.  din prezentul Contract;

(b) prevederile art. 2.2, 4.4, 5.6, 5.7.1.8, 5.15, 7.9, 8.3, 10.7, 10.8, 11.4, 12.2, 12.3, 12.6,
13.1 lit g si h, 13.3, 13.4, 13.5 si 15.4  din Conditiile Generale de Creditare; si

(c) prevederile Cap I (in special Sectiunea C); Cap II (in special Sectiunea A Clauzele
2, 3 si 4 - teza a finala; Sectiunea C Clauzele 4 si 5; Sectiunea D Clauzele 3, 6, 7, 8,
9, 23 si 25; Sectiunea F Clauzele 3, 5 si 6); Cap III (in special Sectiunea B Clauzele
4, 16, 24 si 26; Sectiunea C Clauzele 2, 4, 5, 6. 7, 9, 11, 12, 13 si 14; Sectiunea D
Clauza 1; Sectiunea E Clauzele 1-6; Sectiunea F Clauzele 1 - 3); Cap VI (in special
Sectiunea A Clauzele 2 si 3; Sectiunea C Clauzele 1 - 3; Sectiunea D Clauzele 1 -3;
Sectiunea E Clauzele 1 si 2) din Termenii si Conditiile Generale de Afaceri ale
Bancii (aplicabile persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice, astfel cum
sunt afisate pe site-ul Bancii www.bcr.ro) care completeaza Conditiile Generale de
Creditare conform prevederilor acestora din urma si care se refera, printre altele,
la limitarea raspunderii Bancii, modificarea si incetarea efectelor Termenilor si
Conditiilor Generali de Afaceri, suspendarea sau refuzarea executarii obligatiilor
contractuale sau a operatiunilor si instructiunilor specifice, operarea compensarii
conventionale, inchiderea conturilor, limitarea efectelor impreviziunii,
raspunderea pentru situatiile de caz fortuit sau forta majora, posibilitatea de
cesionare a documentatiei contractuale si aplicarea legii romane.

12.5. In cazul in care o clauza din Conditiile Generale de Creditare nu face referire la un anumit
tip de credit, altul decat cel prevazut in art. 1 din Contract, aceasta se aplica in mod automat.
Clauzele din Conditiile Generale de Creditare care fac referire la un anumit tip de credit se
utilizeaza numai pentru tipul de credit respectiv.

12.6. In cazul in care intre prevederile Conditiilor Generale de Creditare si cele ale Contractului
exista conflicte de interpretare, vor prevala dispozitiile clauzelor prezentului Contract.

12.7. Prin semnarea prezentului Contract Imprumutatul accepta Conditiile Generale de
Creditare astfel cum sunt completate de Termenii si Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii.

12.8. Imprumutatul este de acord sa nu invoce aparitia vreunui eveniment calificat conform legii
romane drept caz de forta majora, caz fortuit sau impreviziune in legatura cu imposibilitatea de
a executa orice obligatie asumata in temeiul prezentului Contract, asumandu-si integral aceste
riscuri.”

Prevederile prezentului act aditional fac parte integranta din contractul de credit anterior
mentionat, celelalte prevederi ale acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile contractante.
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Prezentul Act Aditional s-a semnat la data de 21-03-2018 la MUNICIPIUL BUCURESTI in 2
(doua) exemplare originale, toate avand valoare juridica egala, din care 1 (un) exemplar
original pentru Banca si 1 (un) exemplar pentru Imprumutat.

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

Sucursala BUCURESTI SECTOR 2

Responsabil Unitate Retail

DOINA HAMZU

IMPRUMUTAT,
SC VICO SERVICE R.X.

SRL
reprezentat de:

,

Badea Alexandra Stefania Florentina
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Anexa nr. 1 la Contractul de credit nr. 75317 / BUCURESTI SECTOR 2 si la actul aditional nr.
150413/21-03-2018
Conditii Generale de Creditare
I. Definitii si interpretare
1.1. Definitii
In acceptiunea prezentelor Conditii Generale de Creditare termenii de mai jos au
urmatorul inteles:
Banca Comerciala Romana S.A. (“Banca”) reprezinta institutia de credit, o societate pe
actiuni administrata in sistem dualist, inregistrata si care functioneaza conform legilor romane,
avand sediul in Bld. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, cod postal 030016, Municipiul Bucuresti,
Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991 si in Registrul Institutiilor de
Credit sub nr. RB-PJR-40-008, avand codul unic de inregistrare (CUI) 361757, contul bancar
IBAN RO39RNCB0002B00026473000, deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala
si capitalul subscris si varsat de 1.625.341.614,50  RON.
Banci de Referinta inseamna:
(a) pentru euro sau dolari americani: Erste Group Bank AG, Graben 21. A-1010 Viena, Austria;
si
(b) pentru RON, oricare dintre urmatoarele banci: (i) BRD - Groupe Societe Generale S.A.; sau
(ii) Raiffeisen Bank SA; sau (iii) UniCredit Tiriac Bank S.A; sau (iv) Banca Transilvania S.A.
Beneficiar reprezinta persoana fizica sau juridica in beneficiul careia se emite o Scrisoare de
catre Banca.
CGC reprezinta prezentele Conditii Generale de Creditare, impreuna cu orice modificari sau
completari subsecvente.
Garant/Coplatitor reprezinta persoana fizica, juridica sau entitatea antreprenoriala fara
personalitate juridica care participa la rambursarea creditului alaturi de Imprumutat/Solicitant in
calitate de garant prin constituirea de Garantii, in cazul in care Imprumutatul nu-si indeplineste
obligatiile de plata; coplatitor poate fi sotul/sotia imprumutatului, o alta persoana fizica care are
acelasi domiciliu si/sau resedinta cu Imprumutatul, parintii/fratii/surorile/copii Imprumutatului
care nu au acelasi domiciliu si/sau resedinta cu Imprumutatul sau orice alta persoana care
detine integral sau in cota parte dreptul de proprietate asupra imobilului care face obiectul
investitiei/garantiei sau o alta entitate antreprenoriala aflata in legaturi functionale cu
imprumutatul sau cu un alt coplatitor.
Conditii Precedente reprezinta conditiile mentionate in Documentele de Finantare a caror
indeplinire da dreptul Imprumutatului sa faca trageri din Credit sau trageri sub forma de eliberari
de scrisori de garantie Bancara.
Contract de Credit (sau Contract) reprezinta orice contract sau acord (astfel cum acesta este
completat de prezentele CGC conform art. 1.3. de mai jos) prin care Imprumutatul beneficiaza
din partea Bancii de unul sau mai multe produse de tip credit sau produse asimilate acestora
(precum linie de credit, overdraft, credite de capital de lucru, credite de nevoi generale, credite
de investitii, credite ipotecare, scontare, facilitati de credit multiprodus, scrisori de garantie etc).
Credit reprezinta suma pusa la dispozitia Imprumutatului in cadrul unui Contract, ce poate fi de
urmatoarele tipuri:
(a) Credit pe obiect reprezinta oricare dintre urmatoarele produse tip credit: credite pentru
finantarea activitatii curente; credite pentru finantarea investitiilor; credite ipotecare, credite
APIA;
(b) Credit nenominalizat reprezinta creditul de nevoi generale.
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(c) Credit revolving reprezinta oricare dintre urmatoarele produse tip credit: linie de credit
pentru finantarea activitatii curente; overdraft;
(d) Alte tipuri de credite: facilitate multiprodus etc.
Data de Cotare reprezinta, in legatura cu orice perioada pentru care trebuie determinata o rata
a dobanzii, in cazul sumelor in RON, 1 (o) Zi Lucratoare inainte de prima zi din acea perioada,
sau, in cazul sumelor in alta valuta, cel putin 2 (doua) Zile Lucratoare inainte de prima zi din
acea perioada.
Data primei trageri din Credit reprezinta data limita pana la care Imprumutatul efectueaza
prima tragere din Credit si corespunde cu Data indeplinirii conditiilor precedente (de
tragere).
Data Scadentei Finale reprezinta data la care se finalizeaza durata Creditului, respectiv data
pana la care trebuie rambursata ultima rata de Credit impreuna cu toate dobanzile,
comisioanele si orice alte costuri datorate Bancii in conformitate cu Documentele de Finantare.
Data tragerii integrale a Creditului reprezinta data pana la care Imprumutatul are dreptul sa
efectueze trageri din Credit.
Datorie Financiara reprezinta orice tip de debit al Imprumutatului pentru sau cu privire la:
(a) sume imprumutate sau colectate (incluzand orice sume debitoare figurand la o Banca sau
orice alta institutie financiara);
(b) orice suma colectata prin acceptare in conformitate cu orice Credit/facilitate de credit prin
acceptare sau echivalent dematerializat;
(c) suma oricarei raspunderi in raport cu orice inchiriere sau contract de vanzare-cumparare
care, in conformitate cu reglementarile legale sau contabile, ar putea fi calificat drept leasing
financiar sau operational;
(d) drepturi de creanta vandute sau oferite ca discount (altele decat cele vandute/oferite ca
discount fara drept de regres);
(e) costul de achizitie al oricaruia dintre active in masura in care este platibil in avans sau prin
amanare la plata ulterior momentului achizitiei sau posesiei de catre partea raspunzatoare, in
cazul in care avansul sau plata amanata sunt structurate in primul rand ca metoda de creditare
sau de finantare a achizitiei acelui activ;
(f) orice suma colectata in conformitate cu orice tranzactie (incluzand orice vanzare cu plata la
termen si orice cumparare) avand efectul comercial al unui imprumut sau al unei finantari;
(g) orice obligatie de contra-despagubire in raport cu o garantie, despagubire, obligatiune,
acreditiv documentar sau scrisoare de credit tip “stand by” sau orice alt instrument emis de
catre o Banca sau o institutie financiara; si
(h) suma tuturor raspunderilor decurgand din orice garantii, despagubiri sau forme de asigurare
impotriva pierderilor financiare ale oricarei persoane.
Documente de Finantare inseamna Contractul de Credit (inclusiv cererile de
tragere/modificare/graficele de rambursare formulate in baza Contractului de Credit),
contractele de garantie aferente, precum si orice alt contract necesar a fi incheiat intre
Imprumutat/Codebitor si/sau Garant(i) si Banca in vederea perfectarii acestora.
Efect Advers Semnificativ înseamnă, în raport cu orice fapt, eveniment sau circumstanţă (sau
serie de asemenea elemente) care are sau ar putea fi calificat în mod rezonabil ca putând avea,
un efect negativ semnificativ asupra: (i) activitatii, situaţiilor financiare sau bunurilor oricăror
Imprumutati sau oricaruia dintre Garanti sau a grupului din care acestia fac parte; si (ii)
capacitatii Imprumutatului sau a oricaruia dintre Garanti de a respecta, executa şi îndeplini la
termen oricare dintre obligaţiile sale în conformitate cu Documentele de Finanţare la care este
parte.
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EURIBOR inseamna, in legatura cu orice Credite in euro,: (a) Rata Afisata aplicabila; sau (b)
(daca nu este disponibila nicio Rata Afisata pentru perioada de dobanda respectiva) media
aritmetica a ratelor (rotunjita in sus la patru zecimale) comunicate Bancii la cererea acesteia si
cotate de Bancile de Referinta catre bancile de prim rang de pe piata interbancara europeana,
in ambele situatii in Data de Cotare pentru oferta de depozite in euro pe o perioada similara cu
perioada de dobanda respectiva. In situatia in care oricare dintre ratele aplicabile, conform celor
de mai sus, are o valoare mai mica dacat zero, se va considera ca valoarea EURIBOR este
zero.
Facilitate multiprodus reprezinta angajament de finantare in lei sau valuta a activitatii
Imprumutatului prin care Banca, in baza unui contract de facilitate de credit imprumuta fonduri
utilizabile fractionat si/sau integral sau emite/avalizeaza SGB/CGB sau deschide acreditive din
creditele aprobate, pe o anumita perioada de timp, in limita unui plafon de creditare stabilit, cu
posibilitatea de a face trageri si rambursari multiple care vor reintregi plafonul de creditare.
Garant reprezinta persoana (fizica, persoana fizica autorizata sau juridica) ce constituie Garantii
in favoarea Bancii in scopul garantarii obligatiilor asumate de catre Imprumutat/Solicitant prin
Documentele de Finantare.
Garantie inseamna orice ipotecă imobiliara sau mobiliară, gaj, fideiusiune, cesiune cu scop de
garanţie, drept de retenţie, precum şi orice alt tip de garanţie ce poartă asupra oricărei obligaţii
a oricărei persoane sau orice altă sarcină, contract sau înţelegere având un efect similar.
Incident de Piaţă are unul dintre următoarele sensuri:
(i) la ora sau în jurul orei 12:00 in data la care Banca se finanteaza, rata de referinta afişată
(EURIBOR, LIBOR sau ROBOR, in functie de moneda in care a fost acordat creditul) nu este
disponibilă şi niciuna dintre Bancile de Referinta nu afişează o rată de referinta cu privire la
perioada pentru care Banca se finanteaza; sau
(ii) înainte de terminarea programului normal de lucru în Bucuresti în Data de Cotare pentru
perioada de calcul al dobânzii aferenta duratei pentru care Banca se finanteaza, Banca
determină că respectivul cost pe care ar trebui să îl plătească pe piaţa interbancară relevantă
pentru a primi în depozit sume echivalente, depăşeşte rata de referinta (EURIBOR, LIBOR sau
ROBOR, in functie de moneda in care a fost acordat creditul).
Imprumutat/Solicitant reprezinta persoana juridica, persoana fizica autorizata, producatori
agricoli individuali, persoane fizice care realizeaza venituri comerciale, categorii reprezentand
profesii liberale, asociatii sau alte tipuri de organizatii cu profil agricol si Grup de actiune locala
(GAL) ce devine parte a unui raport juridic generator de drepturi si obligatii prin semnarea
Documentelor de Finantare incheiate cu Banca.
LIBOR inseamna, in legatura cu orice Credite in dolari americani: (a) Rata Afisata aplicabila;
sau (b) (daca nu este disponibila nicio Rata Afisata pentru USD pentru perioada de dobanda
respectiva) media aritmetica a ratelor (rotunjita in sus la patru zecimale) comunicate Bancii la
cererea acesteia si cotate de Bancile de Referinta catre bancile de prim rang de pe piata
interbancara din Londra, in ambele situatii in Data de Cotare pentru oferta de depozite in USD
pe o perioada similara cu perioada de dobanda respectiva. In situatia in care oricare dintre
ratele aplicabile, conform celor de mai sus, are o valoare mai mica dacat zero, se va considera
ca valoarea LIBOR este zero.
Moneda de Referinta inseamna moneda in care este exprimat Creditul si in baza careia se
efectueaza reevaluarea zilnica a soldului Creditului denominat in alte monede/valute, utilizandu-
se cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil in ziua reevaluarii.
Perioada de gratie reprezinta intervalul de timp cuprins intre Data primei trageri din credit si
data scadentei primei rate de Credit sau data scadentei primei rate de Credit si dobanda.
Perioada de indeplinire a conditiilor precedente reprezinta intervalul de timp cuprins intre
data semnarii Contractului/actului aditional si data indeplinirii conditiilor precedente.
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Perioada de rambursare reprezinta perioada in care Imprumutatul ramburseaza Creditul
utilizat conform graficului de rambursare.
Perioada de tragere reprezinta:
(a) perioada de timp dintre Data indeplinirii conditiilor precedente si Data tragerii integrale a
Ccreditului - in cazul Creditelor pe obiect si a Creditelor nenominalizate. Pe parcursul acestei
perioade Imprumutatul poate dispune de  Credit;
(b) perioada de timp dintre Data indeplinirii conditiilor precedente (de tragere) si ziua anterioara
datei scadentei finale a Creditului - in cazul Creditelor revolving. Pe parcursul acestei perioade,
Imprumutatul are dreptul de a efectua trageri si rambursari multiple in limita Plafonului Disponibil
al Creditului.
Plafon reprezinta 100% din valoarea Creditului acordat Imprumutatului de catre Banca.
Plafon Disponibil reprezinta Plafonul diminuat cu orice sume trase de catre Imprumutat din
Plafon.
Produs reprezinta un Credit sau alte angajamente de tipul: SGB, Scrisoare de confort, scont
etc.
Rata Afisata inseamna:
(a) in legatura cu EURIBOR, rata procentuala anuala determinata de Federatia Bancara a
Uniunii Europene pentru perioada respectiva;
(b) in legatura cu ROBOR, rata procentuala anuala determinata de Banca Nationala a Romaniei
pentru perioada respectiva;
(c) in legatura cu LIBOR, Rata de Decontare a Dobanzii a Asociatiei Bancherilor Britanici pentru
deviza si pentru perioada respectiva;
afisata pe pagina corespunzatoare de pe ecranul Reuters. Daca pagina respectiva este
inlocuita sau inceteaza sa mai fie disponibila, Banca poate specifica o alta pagina sau serviciu
afisand rata corespunzatoare, dupa consultarea Imprumutatului.
ROBOR inseamna in legatura cu orice Credite in RON: (a) Rata Afisata aplicabila; sau (b) (daca
nu este disponibila nicio Rata Afisata pentru perioada de dobanda respectiva) media aritmetica
a ratelor (rotunjita in sus la patru zecimale) comunicate Bancii la cererea acesteia si cotate de
Bancile de Referinta catre bancile de prim rang de pe piata interbancara din Romania, in
ambele situatii in Data de Cotare pentru oferta de depozite in RON pe o perioada similara cu
perioada de dobanda respectiva. In situatia in care oricare dintre ratele aplicabile, conform celor
de mai sus, are o valoare mai mica dacat zero, se va considera ca valoarea ROBOR este zero.
Scrisoare reprezinta: (i) scrisoarea de garantie bancara (SGB) emisa in conditiile
Contractului la solicitarea Imprumutatului, in baza careia Banca isi asuma un angajament
irevocabil si neconditionat de plata a unei sume fata de Beneficiarul Scrisorii; sau (ii)
scrisoarea de contragarantie bancara (CGB) emisa in conditiile Contractului, prin care Banca
isi asuma un angajament irevocabil si neconditionat de plata a unei sume fata de o institutie de
credit sau alta institutie financiara autorizata a emite scrisori de garantie Bancara (Beneficiarul
Scrisorii) sau (iii) acreditivele stand-by („stand by letters of credit”) ce reprezinta un
angajament irevocabil, independent de contractul comercial, prin care Banca se angajeaza fata
de Beneficiar sa indeplineasca obligatiile de plata ale Imprumutatului, in cazul neindeplinirii
obligatiilor asumate prin contractul comercial dintre Imprumutat si Beneficiar; sau (iv) scrisoare
de confort angajanta ce reprezinta angajamentul Bancii de a face sau a nu face, in scopul
sustinerii Imprumutatului in vederea executarii obligatiilor acestuia fata de creditor.
Sold credit reprezinta valoarea Creditului utilizat si ramas de rambursat la un moment dat de
catre Imprumutat in cadrul duratei Creditului.
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Zi Lucratoare inseamna o zi (alta decât sâmbăta sau duminica si sarbatorile legale) în care
Banca sau oricare alta banca din Romania sunt deschise în vederea derulării de operaţiuni în
Romania.

1.2. In sensul obligatiilor financiare stabilite conform Contractelor, termenii au
urmatoarea interpretare (fiind determinati in baza situatiilor financiare):
Cifra anuala de afaceri reprezinta cifra de afaceri anuala neta.
Datorii Financiare reprezinta imprumuturi din emisiuni de obligatiuni + Credite bancare
interne/externe pe termen scurt/mediu/lung + imprumuturi din partea societatilor financiar
nonbancare pe termen scurt/mediu/lung + credite de la trezoreria statului + alte imprumuturi.
Numerar  reprezinta casa si conturi la banci.
Rezultat din exploatare reprezinta profitul sau pierderea din exploatare.
Cheltuiala cu dobanzile reprezinta cheltuieli privind dobanzile.
Durata de stationare a stocurilor reprezinta stocuri/(cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile + alte cheltuieli materiale + cheltuieli privind marfurile) x 365 zile (calculate in
aceeasi unitate de masura).
Durata de recuperare a creantelor reprezinta (creante comerciale si alte conturi asimilate in
sume brute/Cifra de afaceri) x 365 zile (calculate in aceeasi unitate de masura).
Durata de plata a furnizorilor reprezinta datorii comerciale si alte conturi asimilate in sume
brute/(cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile + alte cheltuieli materiale + alte
cheltuieli externe + cheltuieli privind marfurile + cheltuieli privind prestatiile externe) x 365 zile
(calculate in aceeasi unitate de masura).
Venitul but anual reprezinta venitul obtinut de persoana care isi desfasoara activitatea ca
persoana fizica autorizata (PFA), intreprindere individuala (II), intreprindere familiala (IF), liber
profesionist etc
Venitul net anual reprezinta venitul obtinut de persoana care isi desfasoara activitatea ca
persoana fizica autorizata (PFA), intreprindere individuala (II), intreprindere familiala (IF), liber
profesionist etc. dupa scaderea tuturor taxelor datorate organelor fiscale, conform legii.

1.3. Interpretare
Termenii utilizati in cuprinsul prezentelor CGC (Conditii Generale de Creditare), scrisi cu
majuscula, si care nu au fost definiti in Documentele de Finantare vor avea acelasi sens cu cel
menţionat in cuprinsul  respectivelor Documente de Finantare.
Prezentele CGC se completeaza cu prevederile Termenilor si conditiilor generale de afaceri
pentru persoane juridice si persoane fizice autorizate (TCGA), disponibile si actualizate in mod
periodic si pe site-ul Bancii www.bcr.ro. Imprumutatul/Solicitantul si Garantul(ii) declara,
totodata, ca:
(a) au primit un exemplar al TCGA in vigoare la data semnarii Contractului de Credit;
(b) au inteles si au acceptat continutul acestor CGC precum si al TCGA si sunt de acord ca
relatiile de afaceri derulate in baza Contractului de Credit sa fie completate de prevederile
acestora, astfel cum vor fi actualizate sau modificate in mod periodic de catre Banca.
Prezentele CGC se completeaza, totodata, cu prevederile Contractului de Credit si fac parte
integranta din Contractul de Credit. In masura in care exista discrepante intre prezentele CGC si
Contractul de Credit, prevederile Contractului de Credit vor prevala.
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Clauzele din prezentele CGC care nu fac referire la un anumit produs sau tip de credit se
utilizeaza pentru toate categoriile de produse sau tipurile de credit; clauzele care fac referire la
un anumit produs sau tip de credit se utilizeaza numai pentru produsul sau tipul de credit
respectiv, indiferent daca acesta se contracteaza de Imprumutat individual sau in cadrul unei
Facilitati multiprodus.
Termenii "Banca", “Imprumutat”, ”Solicitant”, "Codebitor" si "Garant" vor fi interpretati astfel încât
să includă succesorii şi cesionarii autorizaţi.
Referirea facuta la oricare „Document de Finanţare” reprezintă o referire la un asemenea
Document de Finanţare astfel cum acesta a fost modificat, reiterat, completat, înlocuit sau
novat.
O "lege" include Constituţia României şi orice tratat, directivă (inclusiv directive ale Uniunii
Europene), decret, ordin, ordonanţă de guvern, ordonanţă de urgenţă a guvernului, regulament,
hotărâre de guvern sau orice alt act legislativ sau administrativ şi orice norme, reglementări,
circulare, note de îndrumare sau alt tip de legislaţie secundară sau proceduri administrative sau
indicaţii, şi referirea la orice lege se referă la acea lege astfel cum aceasta a fost modificată,
republicată sau re-legiferată.
Referirea la “Actionar” include si referirea la asociatii unei societăţi civile sau profesionale sau
detinatorii oricarei cote de participare la capitalul social/de participare al oricarei forme de
societate /de exercitare a profesiei/asociative din România.

II. Tragerea Creditului
2.1. Creditul va fi tras de Imprumutat dupa indeplinirea Conditiilor Precedente (de tragere) si
dupa prezentarea documentelor justificative, daca este cazul. Utilizarea Creditului se va face de
regula, prin virament (cec, bilet la ordin, ordin de plata, deschidere de acreditiv etc.).
In cazul refinantarii unui/unor credit(e) de la alte banci, tragerea Creditului acordat de Banca se
va face prin ordin de plata conditionat. Orice sume sau costuri suplimentare aferente refinantarii
(inclusiv dobanzi si comisioane bancare) se vor achita de catre Imprumutat din surse proprii
astfel incat sa se ramburseze integral creditul refinantat.
In cazul in care documentele prezentate de Imprumutat (ex. documente justificative de tragere)
sunt in alta limba decat cea romana, acestea vor fi traduse si legalizate si prezentate la Banca.
2.2. Creditul va fi tras in valuta in care a fost acordat. Dupa ce au fost puse la dispozitia
Imprumutatului, sumele pot fi convertite in alte valute acceptate de Banca, situatie in care
Imprumutatul suporta costurile de conversie si riscul valutar. Platile se vor face cu respectarea
regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei.
2.3. In cazul in care Imprumutatul beneficiaza de linie de credit/overdraft acesta poate efectua
trageri si rambursari multiple in limita Plafonului Disponibil in cadrul Perioadei de tragere,
rambursarile reintregind Plafonul respectiv.
2.4. Banca este indreptatita, insa nu va fi obligata sa monitorizeze sau sa verifice modul in care
sunt utilizate sumele imprumutate in baza Contractului de Credit; Imprumutatul are obligatia de
a utiliza aceste sume conform destinatiei specificate in Contractul de Credit;
2.5. Sumele neutilizate in Perioada de tragere a Creditului se anuleaza, acesta diminuandu-se
corespunzator, daca partile nu au convenit prelungirea Perioadei de tragere prin act aditional
incheiat anterior expirarii Perioadei de tragere.
2.6. Linia de credit si/sau overdraftul vor fi utilizate pentru finantarea de ansamblu a activitatii
curente, inclusiv dar fara a se limita la datorii curente si restante: rate de credit, rate leasing
operational si financiar, plati de dobanzi si comisioane, plati catre buget; din linia de credit nu se
efectueaza rambursari anticipate ale datoriilor mentionate anterior, dividende, rambursari de
datorii catre asociati sau firmele din grup (daca intre acestea nu exista relatii comerciale).
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III. Emiterea Scrisorilor
3.1. Modelul Scrisorii va fi cel convenit intre Imprumutat si Beneficiar, cu conditia ca acest
model sa fie acceptat de Banca.
3.2. Modelul Scrisorii (fie modelul Bancii, fie cel declarat a fi insusit de catre Imprumutat)
constituie anexa la Contractul de Credit si face parte integranta din acesta.
3.3. Obligatia de emitere a Scrisorii se considera indeplinita de catre Banca:
(a) la data expedierii prin curier rapid, telex sau SWIFT Imprumutatului;
(b) la data predarii catre Imprumutat.
De la data expedierii prin curier rapid, telex sau SWIFT, ori, dupa caz, a predarii catre
Imprumutat, Banca nu mai este tinuta raspunzatoare pentru intarzierea si/sau pierderea
Scrisorii, pentru deteriorarea sau pentru alte erori ce se pot produce in timpul transmisiei sau
transportului catre Imprumutat sau Beneficiar.
3.4. Cu exceptia cazului in care prin Contract se stipuleaza altfel, Scrisorile emise de Banca
sunt supuse practicilor si uzantelor internationale specifice instrumentelor respective.
3.5. Scrisorile emise trebuie sa se incadreze in sumele, termenele si conditiile prevazute in
Contracte, dupa caz, fara a le excede.
3.6. Valoarea Scrisorii se reduce cu platile efectuate de catre Banca si/sau Imprumutat, dupa
caz.
3.7. In cazul in care se solicita emiterea de Scrisori pentru garantarea obligatiilor unei asocieri
fara personalitate juridica (denumita in continuare “Asocierea”), in care
Imprumutantul/Solicitantul are calitate de lider sau membru al Asocierii, acesta isi asuma in mod
expres si irevocabil riscul de executare al Scrisorii pentru toate si oricare din obligatiile
garantate de Banca aflate in sarcina Asocierii respective, indiferent caruia dintre asociati ii
apartine culpa care a determinat executarea Scrisorii. Imprumutatul/Solicitantul renunta in mod
expres si irevocabil la dreptul de a invoca orice aparari, exceptii sau obiectii de orice natura
rezultand din oferta comuna a Asocierii/documentul contractual incheiat intre Asociere si
Beneficiarul Scrisorii sau din acordul (Intelegerea) de asociere, cu privire la modul de executare
a obligatiilor garantate fata de Beneficiarul Scrisorii. Astfel, Banca este autorizata in mod expres
si irevocabil sa efectueze plata in cadrul Scrisorii conform termenilor si conditiilor acesteia, fara
alte formalitati suplimentare.
3.8. In cazul in care Imprumutatul/Solicitantul solicita emiterea de Scrisori pentru garantarea
obligatiilor unui tert (denumit in continuare “Tert Garantat”), acesta  isi asuma in mod expres si
irevocabil riscul de executare a Scrisorii pentru toate si oricare din obligatiile garantate de
Banca aflate in sarcina Tertului Garantat, indiferent de motivul care a determinat executarea
Scrisorii. Imprumutatul/Solicitantul renunta in mod expres si irevocabil la dreptul de a invoca
orice aparari, exceptii sau obiectii de orice natura rezultand din contractul in considerarea caruia
s-a emis Scrisoarea sau din acordul (Intelegerea) comuna dintre Imprumutat/Solicitant si Tertul
Garantat, cu privire la modul de executare a obligatiilor garantate fata de Beneficiarul Scrisorii.
Astfel, Banca este autorizata in mod expres si irevocabil sa efectueze plata in cadrul Scrisorii
conform termenilor si conditiilor acesteia, fara alte formalitati suplimentare.
3.9. In cazul emiterii unei Scrisori pentru tranzit global, Imprumutatul/Solicitantul se angajeaza in
mod expres si irevocabil fata de Banca sa onoreze orice plata solicitata de catre aceasta in
situatia in care va efectua plata in executarea actului de garantie (izolata sau globala) intr-o alta
valuta decat valuta in care a fost emisa Scrisoarea. Imprumutatul/Solicitantul se angajeaza sa
suporte orice diferenta de curs si, in acest sens, recunoaste integral creditul suplimentar acordat
de catre Banca in vederea acoperirii diferentei de curs.
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3.10. Pentru Scrisorile guvernate de o alta lege decat legea romana, Imprumutatul/Solicitantul
este de acord si isi asuma in mod expres si irevocabil toate riscurile si costurile rezultate din
faptul ca Scrisoarea este guvernata de respectiva lege straina.
3.11. Imprumutatul intelege ca, prin efectul semnarii oricarui Contract de Credit, ramane in
intregime raspunzator fata de Banca pentru toate consecintele directe sau indirecte rezultand
din Documentele de Finantare si din Scrisorile emise de Banca si acceptate de Imprumutat,
precum si din prezentele CGC. Imprumutatul autorizeaza Banca sa debiteze conturile sale de
disponibilitati deschise la Banca cu toate sumele datorate, inclusiv dobanzi, speze si
comisioane rezultate din aplicarea Documentelor de Finantare si a Scrisorilor emise, renuntand
la orice opozitie, contestatie, protest sau actiune in instanta in legatura cu executarea Scrisorilor
la cererea Beneficiarului acestora, Banca avand numai obligatia de a notifica pe Imprumutat cu
privire la debitarea efectuata.
3.12. Imprumutatul a luat la cunostinta ca are dreptul ca in situatia in care Beneficiarul Scrisorii
solicita executarea acesteia sa plateasca din disponibilitati proprii suma solicitata de acesta,
depunand in acest sens la Banca ordinul de plata/dispozitia de transfer valutar, după caz. In
situatia in care plata se face din sursele proprii ale Imprumutatului, Scrisoarea nu se va
transforma in Credit.

IV. Dobanzi
4.1. Dobanda se calculeaza de la Data primei trageri a Creditului, inclusiv pentru Perioada de
gratie, pana la data rambursarii integrale a Creditului. Calculul se face zilnic utilizand soldul
nerambursat al Creditului.
4.2. Dobanda se calculeaza dupa cum urmeaza:

                         (sold cont imprumut x rata anuala a dob. x nr.efectiv de zile)
Dob. datorata = ----------------------------------------------------------------------------
                                                        360 x 100
In caz de scontare a efectelor de comert, dobanda va fi calculata dupa cum urmeaza:

Vn/a x Dc x Nz

DS = ----------------------, unde:

360 x 100

Ds = Dobanda de scont cuvenita Bancii;
Vn/a = Valoarea nominala/aprobata a efectului de comert inscrisa la rubrica special rezervata
pe fata acestuia;
Dc = Procentul de dobanda aplicabil, conform Contractului;
Nz = Numar zile calendaristice dintre data scontarii si ziua scadentei efectului de comert, la care
se adauga o zi lucratoare necesara circuitului bancar.
4.3. In cazul transformarii in Credit a contravalorii SGB-urilor emise de catre Banca in cadrul
unui Plafon numit facilitate de emitere scrisori de garantie, dobanda aplicabila Creditului rezultat
va fi cea mentionata in cadrul Contractului. In acest caz, dobanda se va calcula de la data
transformarii in Credit pana la data rambursarii integrale a tuturor sumelor datorate Bancii in
baza Contractului.
4.4. Pe perioada derularii Contractului de Credit, iar in cazul emiterii Scrisorilor, dupa data
transformarii sumelor executate in cadrul acestora in Credit, Banca poate modifica dobanda
curenta si/sau dobanda majorata in functie de costul resurselor de creditare pe piata financiar -
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bancara, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul
Creditului existent. Banca se obliga sa aduca la cunostinta Imprumutatului noul nivel al
dobanzii. In cazul in care Imprumutatul nu accepta noul nivel al dobanzii, va notifica aceasta
Bancii, denuntand Contractul, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a noului nivel al
dobanzii. Ca urmare a denuntarii Contractului, Imprumutatul va fi obligat sa ramburseze Creditul
datorat, dobanzile si costurile aferente in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta de
catre Imprumutat a noului nivel al dobanzii. Daca Imprumutatul nu denunta Contractul, in
termenul de 10 zile, se considera ca noul nivel al dobanzii a fost acceptat tacit de catre
Imprumutat, fara indeplinirea altor formalitati.

V. Comisioane
5.1. Comisionul de acordare
5.1.1. Comisionul de acordare pentru Creditul pus la dispozitia Imprumutatului se calculeaza
asupra valorii intregi a Creditului. Comisionul de acordare se percepe integral la Prima tragere
din Credit sau, in cazul in care comisioanele de acordare sunt negociate a fi platite in transe, ele
vor fi achitate de catre Imprumutat conform termenelor stabilite de comun acord.
5.1.2. Comisionul de acordare pentru Creditul tip linie de credit acordata pe o perioada mai
mare de 12 luni, pus la dispozitia Imprumutatului, se calculeaza anual la valoarea Creditului tip
linie de credit, aprobat si inscris la Capitolul VI. din Contract.
5.1.3. Comisionul de acordare se percepe si pentru:
- prelungirea duratei Creditului tip linie de credit pe noi perioade;
- suplimentarea Creditului (aplicabil la suma cu care Creditul se majoreaza);
- operatiuni de inlocuire a expunerii/Creditului (nu se aplica in cazul sistarii Creditului, cu
exceptia Creditelor overdraft pentru care se percepe acest comision);
In cazul Plafoanelor revolving pentru scont, comisionul de acordare se percepe numai asupra
Creditele acordate in baza lor, neaplicandu-se Plafonului.

5.2. Comisionul de neutilizare
5.2.1. Comisionul de neutilizare se calculeaza la valoarea Creditului neutilizat, in functie de
numarul de zile de neutilizare, incepand cu data primei trageri din Credit.
In cazul Creditelor care se trag esalonat, in transe, suma neutilizata se va determina in functie

de nivelul Plafonului total si angajamentele efective.
5.2.2. Comisionul de neutilizare se calculeaza zilnic si se incaseaza lunar, in prima zi
lucratoare/calendaristica/ultima zi a lunii curente pentru luna expirata. In cazul Contractelor de
Credit ce prevad scadenta finala in cursul lunii, comisionul de neutilizare aferent se va incasa la
scadenta.
5.2.3. In cazul Creditului tip linie de credit cu caracter revocabil/Creditului tip overdraft nu se
calculeaza si nu se percepe comision de neutilizare.
5.2.4. In cazul Facilitatilor multiprodus irevocabile, comisionul de neutilizare se calculeaza la:
a) Plafonul netras al facilitatii, determinat ca diferenta intre Plafon (asa cum acesta a fost definit
conform prezentelor CGC) si suma subplafoanelor aferente produselor acordate in cadrul
facilitatii. Comisionul de neutilizare aplicabil Plafonului netras al facilitatii se calculeaza numai pe
parcursul Perioadei de tragere si numai in situatia facilitatilor irevocabile;.
b) Subplafonul neutilizat al fiecarui Credit din cadrul Facilitatii multiprodus, determinat ca
diferenta dintre subplafonul aprobat al fiecarui produs si Soldul creditului.
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In cazul Facilitatii multiprodus revocabila nu se calculeaza si nu se percepe comision de
neutilizare la suma neutilizata din Plafon.

5.3. Comisionul de rambursare anticipata
5.3.1. In cazul rambursarilor anticipate, Imprumutatul va plati Bancii un comision de rambursare
anticipata, calculat asupra sumei din Credit rambursata anticipat.
5.3.2. Nivelul comisionului de rambursare anticipata perceput va fi cel stabilit conform
Contractului.

5.4. Comisionul de administrare a acordului de finantare externa
5.4.1. In cazul in care Creditul este acordat din acorduri de finantare externa, Imprumutatul se
obliga sa plateasca Bancii un comision de administrare a liniei de finantare externa prevazut in
Contract, precum si orice alte comisioane si costuri implicate de negocierea, pregatirea si
derularea acordului de finantare externa (de exemplu, speze telex, swift, costuri DHL), inclusiv
cheltuieli legate de asistenta juridica necesara, determinate de intocmirea si semnarea opiniei
legale.
5.4.2. Cuantumul acestor costuri si modalitatea lor de plata se stabilesc conform conditiilor
prevazute in acordul de finantare incheiat intre BCR si banca finantatoare externa.
5.4.3. Comisionul de administrare a acordului de finantare externa se calculeaza la Soldul zilnic
al Creditului si se inregistreaza la sfarsitul fiecarui an calendaristic, sau, dupa caz, la Data
Scadentei Finale.
5.4.4. Comisionul de administrare a acordului de finantare externa este datorat Bancii la
sfarsitul fiecarui an calendaristic, cu exceptia anului in care Data Scadentei Finale cade in
cursul anului; in aceasta situatie, comisionul de administrare a acordului de finantare externa
este datorat la Data Scadentei Finale.
5.4.5. Incasarea comisionului de administrare a liniei de finantare externa se va efectua in
ultima Zi Lucratoare a anului financiar sau la Data Scadentei Finale.

5.5. Comisionul de schimbare a tipului de dobanda (din dobanda fixa in indicativa sau
invers)
Este aplicabila in cazul schimbarii tipului de dobanda; se aplica flat la Plafonul Creditului pentru
care Imprumutatul solicita schimbarea tipului de dobanda si se incaseaza la momentul efectuarii
operatiunii sau la termenul stabilit conform Contractului

5.6. Comisioane aferente contractului de factoring:
In schimbul prestatiilor sale, factorul este indreptatit sa primeasca de la aderent urmatoarele
comisioane:
a) Un comision general de factoring, care reprezinta plata efectuata de aderent factorului,
retinuta de factor direct prin debitarea conturilor aderentului, deschise la Banca sau, dupa caz,
prin scontarea facturii, si care poate fi modificat unilateral si in mod rezonabil de factor, pentru
viitor, in functie de modificarile operate de factor sau de alte imprejurari la care se face referire
in prezentele CGC. Factorul va notifica noul comision aderentului si, in cazul in care aderentul
nu accepta noul nivel al comisionului, va notifica aceasta aactorului, denuntand
acordul/contractul, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a noului nivel al
comisionului. Ca urmare a denuntarii acordului/contractului, aderentul va fi obligat sa
ramburseze factorului toate sumele datorate (inclusiv valoarea facturilor deja vandute
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factorului), dobanzile si costurile aferente in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a
noului nivel al comisionului. Daca aderentul nu denunta acordul/contractul in termenul de 10
zile, se considera ca noul nivel al comisionului a fost acceptat tacit de catre aderent.
b) Comisionul de finantare, care reprezinta un comision stabilit de parti in cadrul
acordului/contractului, calculat la perioada de finantare, revizuibil trimestrial, unilateral si
rezonabil de factor;
c) Comisionul de modificare se percepe pentru orice modificare consemnata prin acte aditionale
in vederea suplimentarii/rescadentarii/reesalonarii sau a inlocuirii unor garantii reale si/sau
personale.

5.7. Comisioane aferente facilitatii de emitere Scrisori/avalizare
5.7.1. In ceea ce priveste Scrisorile:
5.7.1.1. Dupa incheierea facilitatii de emitere scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, se
percep:
a) Comision de garantare, utilizandu-se urmatoarea formula de calcul:

Valoare plafon garantare x Nivel comision x Nr. de zile calendaristice aferente
perioadei maxime (conform tarifului in vigoare) pentru emiterea, respectiv
expirarea SGB/CGB

Valoare comision = ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
garantare                                                                    360 x 100
a1) Comisionul de garantare perceput in cazul facilitatii in care termenul de expirare al
SGB/CGB este prevazut ca data fixa se calculeaza la valoarea Plafonului facilitatii, in functie de
numarul de zile calculate de la data indeplinirii conditiilor de eliberare a SGB-urilor/CGB-urilor in
baza facilitatii si pana la termenul de expirare stabilit conform contractului de facilitate de
emitere scrisori de garantie bancara.
a2) Comisionul de garantare, perceput in cazul facilitatii in care termenul de expirare al
SGB/CGB nu este prevazut se calculeaza la valoarea Plafonului si se percepe de la data
indeplinirii conditiilor de eliberare a SGB-urilor/CGB-urilor in baza facilitatii, si ulterior, la
inceputul fiecarui an, pana la iesirea Bancii din obligo in baza SGB-urilor/CGB-urilor emise.
b) Comision de eliberare Scrisoare
b1) Comisionul de eliberare perceput in cazul facilitatii in care termenul de expirare al SGB/CGB
este prevazut ca data fixa se calculeaza la valoarea SGB/CGB emise, in functie de perioada de
valabilitate a acesteia.
b2) Comisionul de eliberare perceput in cazul facilitatii in care termenul de expirare al SGB/CGB
nu este prevazut se calculeaza la valoarea SGB/CGB emise si se percepe la data emiterii
SGB/CGB si ulterior la inceputul fiecarui an, pana la iesirea din obligo a Bancii in baza
SGB/CGB emise.
5.7.1.2. Comisionul de modificare valoare/valabilitate:
Acest comision se percepe in cazul suplimentarii valorii sau al prelungirii temenului de
valabilitate a Scrisorii si se calculeaza dupa aceeasi formula ca si comisionul de eliberare. In
cazul suplimentarii valorii sau al prelungirii termenului Plafonului acordat, se calculeaza dupa
aceeasi formula ca si comisionul de garantare. In cazul prelungirii valabilitatii Scrisorii ori
Plafonului acordat, comisionul se calculeaza la valoarea Scrisorii/Plafonului acordat, in functie
de perioada de valabilitate cuprinsa intre data scadentei anterioare prelungirii, pana la noua
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data de scadenta stabilita prin prelungire. In cazul suplimentarii valorii Scrisorii ori a Plafonului
acordat, comisionul se calculeaza la suma cu care se majoreaza Scrisoarea/Plafonul acordat.
5.7.1.3. Comision pentru emiterea de Scrisori pe model nestandard
Acest comision se percepe pentru emiterea de Scrisori avand un format diferit de formatul
standard al Bancii, pentru serviciul de analiza a clauzelor nestandard prevazute in modelul
solicitat.
5.7.1.4. Comision pentru alte modificari exceptand valoarea/valabilitatea.
Acest comision se percepe in cazul modificarii unor clauze cuprinse in contractul de
facilitate/scrisori de garantie bancara/contragarantie bancara; nivelul acestui comision este cel
in vigoare la data efectuarii modificarii si va fi prevazut prin act aditional.
5.7.1.5.Comisionul pentru emitere Scrisoare in regim de urgenta
Acest comision se aplica pentru emiterea Scrisorilor in aceeasi zi cu inregistrarea cererii
aferente, completata corespunzator si insotita de documentele necesare. Pentru cererile
inregistrate inainte de cut off time-ul publicat, Banca se angajeaza pentru emiterea in aceeasi zi
a Scrisorilor confom modelului BCR. Banca va depune toate diligentele necesare pentru
emiterea Scrisorilor neconforme modelului BCR precum si pentru cererile depuse dupa cut off
time.
5.7.1.6. Comision procesare cerere de plata executare SGB/CGB.
Acest comision se calculeaza flat la suma executata si se percepe la momentul primirii cererii
de executare de catre Banca.
5.7.1.7. In cazul facilitatii in baza careia se emit SGB/CGB in care se prevede termen de
expirare a SGB/CGB, pe parcursul derularii acordului/contractului, Banca poate modifica
nivelurile comisioanelor de garantare si de eliberare in functie de evolutia pietei financiar -
bancare, noile niveluri ale comisioanelor aplicandu-se in cazul emiterii de noi scrisori in baza
acordului/contractului, modificarea termenului de expirare, prelungire a valabilitatii sau
modificare a valorii unei scrisori de garantie bancara/contragarantie bancara emise in cadrul
acordului/contractului.
5.7.1.8. In cazul facilitatii pentru emiterea SGB/CGB in care nu se prevede termen de expirare,
pe parcursul derularii facilitatii, Banca poate modifica nivelurile comisioanelor de garantare si de
eliberare in functie de evolutia pietei financiar - bancare, noile niveluri ale comisioanelor
aplicandu-se de la data modificarii acestora. Comisioanele deja percepute, indiferent de
perioada pe care au fost calculate, nu se modifica. Banca va notifica in scris noile comisioane
Solicitantului si, in cazul in care Solicitantul nu accepta noul nivel al comisioanelor, va notifica
aceasta Bancii, denuntand acordul/contractul, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta
a noului nivel al comisioanelor. Ca urmare a denuntarii acordului/contractului, Solicitantul va fi
obligat sa ramburseze toate sumele datorate, dobanzile si costurile aferente si/sau sa libereze
Banca de obligatiile aferente SGB-urilor/CGB-urilor deja emise in termen de 15 zile de la data
luarii la cunostinta a noului nivel al comisioanelor. Daca Solicitantul nu denunta
acordul/contractul in termenul de 10 zile, se considera ca noul nivel al comisionului a fost
acceptat tacit de catre Solicitant.
5.7.1.9. Solicitantul intelege sa suporte toate comisioanele si spezele aferente, percepute de
Banca, solicitate de alte banci corespondente implicate in operatiune. Aceste comisioane si
speze vor fi achitate Bancii in cuantumul si la data solicitarii lor, aceasta clauza ramanand
valabila si in cazul modificarii termenului de emitere si/sau a termenului de expirare stabilite prin
facilitate.
5.7.1.10. Clauzele de mai sus referitoare la comisioane se aplica selectiv in functie de
categoriile de comisioane percepute conform Contractului, respectiv in functie de obiectul
facilitatii.
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5.7.2. Comisioane percepute in cazul transformarii plafonului aferent emiterii
Scrisorilor/avalizarii in credit
5.7.2.1. Imprumutatul va plati Bancii un comision de acordare incasat la data transformarii
Plafonului, calculat asupra sumei Creditului.
5.7.2.2. Comisionul de rambursare anticipata, calculat asupra sumei din Credit rambursata
anticipat, se va incasa la data rambursarii. Nivelul comisionului de rambursare anticipata
perceput va fi cel in vigoare la momentul rambursarii anticipate si este prevazut in tariful
standard de comisioane al Bancii.

5.8. Comisioane aferente Facilitatii multiprodus si a produselor deschise in baza acesteia
5.8.1. Comisionul de acordare a Facilitatii multiprodus se calculeaza asupra valorii intregi a
facilitatii si se percepe anual. Comisionul de acordare a facilitatii se precepe anual si:
- in cazul prelungirii facilitatii, pe o noua perioada, pe baza de act aditional;
- in cazul in care Plafonul Facilitatii multiprodus se suplimenteaza prin incheierea de act
aditional, corespunzator pentru valoarea suplimentata;
Comisionul de acordare nu se percepe la acordarea Creditului tip linie de credit/overdraft si a
celorlalte Cedite pe obiect din cadrul Facilitatii multiprodus si nici in cazul transformarii
Scrisorilor in credit.
5.8.2. In cazul rambursarilor anticipate din facilitate, Imprumutatul va plati Bancii un comision de
rambursare anticipata a facilitatii, calculat asupra sumei rambursata anticipat. Nivelul
comisionului de rambursare anticipata perceput, va fi cel din Contractul de Credit (daca in
contract nu e specificat va fi cel in vigoare la momentul rambursarii anticipate din Tariful de taxe
si comisioane al Bancii publicat la sediul Bancii sau pe website-ul acesteia).
5.8.3. Comisionul de eliberare a Scrisorilor
Comisionul de eliberare se calculeaza la valoarea Scrisorii emise, in functie de perioada de
valabilitate a acesteia si se percepe integral, la data emiterii Scrisorii sau in transe
anuale/semestriale/trimestriale.
5.8.4. Comision pentru emitere/modificare/plata/neutilizare acreditiv
Nivelurile acestor comisoane vor fi cele prevazute in tariful standard de comisioane pentru
operatiuni in lei si in valuta in vigoare.
5.8.5. Costuri aferente transmiterii si/sau modificarii garantiei bancare prin posta sau swift/telex.
5.8.6. Comision de modificare a SGB/CGB eliberate
- se percepe in cazul modificarii valorii/termenului de valabilitate a Scrisorii si este asimilat
comisionului de eliberare/avalizare dupa caz;
- se percepe in cazul modificarii unor clauze cuprinse in Scrisoare;
In cazul Scrisorii(lor), Solicitantul/Imprumutatul intelege sa suporte toate comisioanele si
spezele aferente percepute de Banca sau cele solicitate de alte banci corespondente implicate
in operatiune. Aceste comisioane si speze vor fi achitate Bancii in cuantumul si la data solicitarii
lor, aceasta clauza ramanand valabila si in cazul modificarii termenului de emitere si/sau a
termenului de expirare stabilite prin contract.

5.9. Comision pentru analiza si intocmirea documentatiei de credit
Se percepe, in suma fixa, pentru intocmirea dosarului de credit si pentru efectuarea analizei in
vederea deciziei de creditare, indiferent de aprobarea sau respingerea solicitarii de catre
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Banca. Este aplicabil in cazul oricarei solicitari de acordare/modificare a unui produs tip credit.
Comisionul de analiza se percepe si pentru prelungirea liniei de credit pe noi perioade.

5.10. Comision de acordare aferent operatiunilor de inlocuire a expunerii : se calculeaza
flat si se achita in moneda Creditului.

5.11. Comision de transformare a Creditului dintr-o valuta in alta: se calculeaza flat si se
percepe la data transformarii valutei creditului.

5.12. Comision privind inscrierea, stingerea avizelor de ipotecă în Arhiva electronică de
garanţii reale mobiliare (AEGRM), inclusiv taxe catre bugetul de stat: se incaseaza
conform Tarifului de taxe si comisioane in vigoare afisat la sediul Bancii.

5.13. Comision privind intocmirea contractelor de garantie imobiliara: se incaseaza
conform Tarifului de taxe si comisioane in vigoare afisat la sediul Bancii.

5.14. Comision pentru obtinerea on-line a certificatului constatator de la Registrul
Comertului: se percepe in cazul efectuarii serviciului de obtinere on-line a certificatului
constatator de la Registrul Comertului de catre Banca.

5.15. Pe parcursul derularii Contractului, Banca poate modifica in mod unilateral tipul de
comisioane prevazut de prezentele CGC, precum si nivelul comisioanelor si modul de
percepere a acestora, noile comisioane aplicandu-se de la data modificarii acestora, prin afisare
la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii, prin publicarea pe website-ul Bancii (www.bcr.ro) sau
prin orice alta forma de comunicare agreata intre Banca si Imprumutat conform prevederilor
contractuale. Comisioanele deja percepute, indiferent de perioada pe care au fost calculate, nu
se modifica si nu sunt supuse vreunei restituiri. Banca va notifica noile comisioane
Imprumutatului la sediul Bancii sau prin canale alternetive (spre exemplu, dar fara a se limita la
Maiboxul din aplicatia Click 24 Banking BCR) sau pe site-ul oficial al Bancii si, in cazul in care
Imprumutatul nu accepta noul nivel al comisioanelor, va notifica aceasta Bancii, denuntand
Contractul, in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a noului nivel al comisioanelor. Ca
urmare a denuntarii Contractului, Imprumutatul va fi obligat sa ramburseze Creditul datorat,
dobanzile si costurile aferente in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a noului nivel al
comisioanelor. Daca Imprumutatul nu denunta Contractul, in termenul de 10 zile, se considera
ca noul nivel al comisioanelor a fost acceptat tacit de catre Imprumutat, fara indeplinirea altor
formalitati. In cazul creditului ipotecar, modificarile aduse comisioanelor vor fi incluse in acte
aditionale la respectivul Contract.

VI. Alte Costuri
6.1. Cheltuieli cu incheierea Documentelor de Finantare: Imprumutatul va plati imediat, la
cererea Bancii, valoarea tuturor costurilor si a cheltuielilor (inclusiv a onorariilor avocatiale)
suportate in mod rezonabil de catre aceasta in legatura cu negocierea, pregatirea, semnarea si
perfectarea:
a. Contractului si a oricarui alt document prevazut in Contract; si
b. oricaror alte Documente de Finantare incheiate dupa data semnarii Contractului.
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6.2. Costuri de modificare: Imprumutatul va rambursa Bancii, in termen de 3 (trei) Zile
Lucratoare de la solicitare, valoarea tuturor costurilor si a cheltuielilor (inclusiv a onorariilor
avocatiale) suportate in mod rezonabil de aceasta in legatura cu orice modificare, renuntare la
un drept sau aprobare.
6.3. Costuri legate de reevaluarea bunurilor aduse in garantie: in situatia in care Banca
decide ca este necesara reevaluarea bunurilor aduse in garantie, conform legislatiei in vigoare
si a reglementarilor interne ale Bancii, Imprumutatul va suporta costurile reevaluarii.
6.4. Alte Despagubiri: In termen de 3 (trei) Zile Lucratoare de la cerere, Imprumutatul va
despagubi Banca impotriva oricarui cost, pierderi sau raspundere suferite ca rezultat al:
a.aparitiei unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor; sau
b.investigarii oricarui eveniment pe care Banca in mod rezonabil il considera a fi un Eveniment
de Incalcare a Obligatiilor.

VII. Rambursarea Creditului
7.1. Rambursarea se va efectua de catre Imprumutat in aceeasi valuta(e) in care a fost acordat
Creditul.
7.2. In cazul transformarii in Credit a sumelor executate in cadrul Scrisorilor emise,
Imprumutatul se obliga sa ramburseze Bancii sumele platite care se transforma, la data platii
acestora de catre Banca, intr-un Credit pe o perioada stabilita in mod unilateral de Banca de cel
mult 36 luni, conform graficului de rambursare comunicat Imprumutatului de catre Banca. In
termen de 10 zile de la primirea graficului de rambursare Imprumutatul poate comunica Bancii
refuzul sau de a rambursa sumele platite in conformitate cu graficul de rambursare, denuntand
Contractul. Ca urmare a denuntarii Contractului, Imprumutatul va fi obligat sa ramburseze
Creditul datorat, dobanzile si costurile aferente in termen de 15 zile de la primirea graficului de
rambursare. Daca Imprumutatul nu comunica Bancii refuzul sau in termenul de 10 zile prevazut
mai sus, graficul de rambursare se considera acceptat tacit de catre Imprumutat.
In situatia in care Banca a efectuat o plata in baza unei Scrisori garantate integral cu depozit
colateral, emise in temeiul Contractului, respectiva suma devine Credit, care se considera, in
limita sumelor existente in contul de depozit colateral, integral scadent in ziua efectuarii de catre
Banca a oricarei plati in baza Scrisorii (contractul devenind astfel si Contract de Credit) si se
recupereaza de la Solicitant sau Garant, dupa caz, Banca avand dreptul si fiind mandatata in
mod expres si irevocabil pe intreaga durata a Contractului si, ulterior, pana la recuperarea
integrala a tuturor si oricaror sume platite, sa se indestuleze din garantia constituita asupra
contului de depozit colateral mentionat la Capitolul II din Contractul de Credit, prin lichidarea
depozitului colateral si compensarea Soldului creditor al acestuia cu sumele datorate de
Solicitant in baza Contractului de Credit. In cazul transformarii in Credit a sumelor executate in
cadrul Scrisorilor emise si garantate integral cu depozit colateral, Imprumutatul se obliga sa
ramburseze Bancii sumele platite care se transforma, la data platii acestora de catre Banca,
intr-un Credit pe o perioada stabilita in mod unilateral de Banca de cel mult 1 (una) luna,
conform graficului de rambursare comunicat Imprumutatului de catre Banca.
7.3. Rambursarea oricaror rate de Credit si plata de dobanzi sau comisioane se pot efectua, cu
acordul Bancii, din orice valuta liber convertibila, acceptata de Banca, cu conditia ca
Imprumutatul sa suporte costurile de conversie si riscul valutar.
7.4. Creditul va putea fi rambursat anticipat de catre Imprumutat numai cu acordul prealabil al
Bancii si in conditiile de costuri stabilite contractual intre Banca si Imprumutat.
7.5. Rambursarile anticipate sunt admise si considerate ca atare de Banca numai dupa plata
integrala a datoriilor restante. Rambursarea inainte de scadenta a ratelor de Credit aferente
Produselor acordate in baza Facilitatii multiprodus nu este considerata rambursare anticipata.
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7.6. Creditul va fi rambursat in suma si la datele mentionate in graficul de rambursare. In cazul
in care o astfel de data este o zi nelucratoare, respectiva suma se va rambursa in prima Zi
Lucratoare ulterioara datei mentionate in graficul de rambursare, exceptie de la aceasta regula
facand rata finala, care se va rambursa in Ziua Lucratoare imediat anterioara. Ratele de Credit
nerambursate la termenele stabilite se inregistreaza incepand cu ziua scadentei (determinata
conform celor de mai sus) in contul "Credite restante".
7.7. Creditele acordate in baza Facilitatii multiprodus se ramburseaza la scadentele stabilite in
cererile de tragere/modificare. In cazul in care o astfel de data este o zi nelucratoare, respectiva
suma se va rambursa in prima Zi Lucratoare ulterioara datei mentionate in graficul de
rambursare, exceptie de la aceasta regula facand rata finala, care se va rambursa in Ziua
Lucratoare imediat anterioara.
7.8. In cadrul Perioadei de gratie la plata principalului, Imprumutatul achita numai dobanda si
comisioanele prevazute in Contract. In cadrul Perioadei de gratie la plata principalului si a
dobanzii, Imprumutatul achita numai comisioanele prevazute in Contract. Pe intreaga Perioada
de gratie la plata principalului si a dobanzii, dobanda se calculeaza zilnic la soldul Creditului,
inclusiv pentru zilele nelucratoare din luna curenta ce preced data platii dobanzii si se
capitalizeaza lunar (in prima zi a lunii curente pentru luna anterioara, respectiv in prima zi a
perioadei de rambursare), fiind inclusa in valoarea Creditului. In masura in care nu se va
prevedea altfel in Contractul de Credit, daca va fi necesar, la sfarsitul Perioadei de gratie
cuantumul ratelor de Credit stabilite initial in graficul de rambursare se va modifica
corespunzator ca urmare a capitalizarii dobanzii pe Perioada de gratie
7.9. Imprumutatul/Codebitorul(rii) autorizeaza Banca sa debiteze automat conturile sale/lor de
disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la scadenta), in lei sau valuta cu sumele aferente
Creditului (rate, dobanzi, comisioane, alte costuri: de exemplu, dar fara a se limita la:
reevaluarea garantiilor, inregistrare la AEGRM, asigurare), pe masura ce acestea devin
scadente. In acest scop Imprumutatul/Codebitorul(rii) autorizeaza Banca sa efectueze in
numele si pe contul sau/lor orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia
sumelor detinute in conturile deschise la Banca in moneda prevazuta in Contract la cursul de
schimb utilizat de Banca in cursul obisnuit al activitatii cu clientela retail si corporate. Efectuarea
acestor operatiuni este un drept al Bancii si nu o obligatie a acesteia. In cazul in care opteaza
pentru exercitarea acestui drept, schimbul valutar se va efectua fara a mai fi necesara
completarea unor formulare pentru efectuarea de schimburi valutare.
7.10. Rambursarea Creditelor si a sumelor asociate (dobanzi, comisioane etc.) se realizeaza in
ordinea vechimii acestora, indiferent de tipul creantelor. In cazul in care toate creantele au
aceeasi vechime, ordinea de recuperare este urmatoarea:

(a) alte costuri (e.g. costuri de notificare, de executare etc);
(b) comisioane datorate si neplatite in baza Creditului (si/sau a alor credite sau

produse puse la dispozitie de catre Banca),
(c) dobanzi aferente Creditului (si/sau a alor Credite sau Produse puse la dispozitie

de catre Banca);
(d) Credit (sau alte sume de principal).

Banca isi rezerva dreptul de a modifica ordinea de achitare a debitelor, comunicandu-i in scris
Imprumutatului noua ordine. Daca Imprumutatul nu comunica Bancii opozitia sa la noua ordine
de achitare a debitelor in termen de 10 zile de la primirea notificarii din partea Bancii, noua
ordine se considera acceptata tacit de catre Imprumutat.
7.11. In cazul Creditelor care beneficiaza de Perioada de gratie atat la plata principalului, cat si
a dobanzii, la sfarsitul Perioadei de gratie cuantumul ratelor de Credit stabilite initial in graficul
de rambursare se modifica corespunzator ca urmare a capitalizarii dobanzii pe Perioada de
gratie, conform Contractului.
7.12. Orice plata care urmeaza a fi efectuata de catre Imprumutat in temeiul Contractului se va
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face integral, fara compensari sau contrapretentii de orice fel si libera de orice deduceri sau
retineri. Pentru evitarea oricarui dubiu, Imprumutatul se obliga ca rata de credit, precum si orice
alte plati efectuate catre Banca in baza Contractului, sa fie primite de catre Banca in cuantumul
exact prevazut potrivit prevederilor Contractului.

VIII. Mecanism de Plata
8.1. Plăţile către Bancă
La fiecare dată când Imprumutatul/Codebitorul(rii)/Garantul(tii) trebuie să facă o plată în
conformitate cu Documentele de Finanţare, acesta/acestia va/vor plăti Băncii respectiva suma
la o valoare calculată la data şi ora scadenţei aşa cum este specificată de către Bancă ca fiind
uzual pentru o astfel de plată, în momentul decontării tranzacţiilor, în moneda relevantă, la locul
plăţii.
8.2. Plăţile efectuate de către Bancă
Fiecare plată care trebuie a fi efectuată de către Bancă în conformitate cu Documentele de
Finanţare către un Imprumutat/Codebitor/Garant va fi pusă la dispoziţia acestuia în contul
deschis pe numele respectivului Imprumutat/Codebitor/Garant, conform prevederilor
respectivelor Documente de Finantare sau, în situaţia în care acestea nu prevad informaţii în
legătură cu conturile respectivului Imprumutat/Codebitor/Garant, în conturile care vor fi notificate
Băncii de către acesta/acestuia cu cel puţin cinci Zile Lucratoate înainte de efectuarea unei
plăţi.
8.3. Interzicerea compensării de către Imprumutat/Codebitor/Garant
Toate şi oricare dintre plăţile care trebuie făcute de către un Imprumutat/Codebitor/Garant în
conformitate cu Documentele de Finanţare vor fi calculate şi făcute fără nicio compensare,
deducere sau reţinere de sume.
8.4. Schimbarea monedei
8.4.1. Cu excepţia situaţilor în care este interzis prin lege, dacă la un moment dat Banca
Naţională a României va recunoaşte ca monedă oficială (şi) altă monedă în afară de leu, atunci:
a) orice referinţă în Documentele de Finanţare la leu şi orice obligaţii exprimate în lei care reies
din Documentele de Finanţare vor putea fi transformate sau plătite în cealaltă monedă
recunoscută ca monedă oficială; şi
b) orice trecere de la o monedă oficială la alta se va face folosind rata oficială de schimb
stabilită de către Banca Naţională a României.
8.4.2. În situaţia în care are loc trecere de la o monedă oficială la alta, aceste Documente de
Finantare vor fi modificate, în limita în care Banca, acţionând în mod rezonabil, va considera că
este necesar, pentru a fi conform cu orice convenţii general acceptate şi practici de pe piaţa
interbancară relevantă şi în orice altă manieră care să reflecte schimbarea monedei.

IX. Reintregirea Plafoanelor
9.1. Facilitatile multiprodus
Pe Perioada de tragere a Facilitatii multiprodus, la sfarsitul perioadei de tragere a Creditului pe
obiect, sau, in orice moment, inainte de expirarea Perioadei de Tragere a Creditului pe obiect,
la solicitarea Imprumutatului, soldul neutilizat al Creditului pe obiect va reintregi Plafonul
facilitatii. Reintregirea Plafonului Facilitatii multiprodus se va realiza fara a depasi durata
Perioadei de tragere a facilitatii, odata cu:
(a) expirarea duratei liniei de credit acordat in baza Facilitatii multiprodus;
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(b) rambursarea integrala sau partiala ori cu diminuarea la cererea Imprumutatului a liniei de
credit acordat in baza Facilitatii multiprodus;
(c) rambursarea partiala sau integrala a Creditului pe Obiect acordat in baza Facilitatii
multiprodus sau individual, ca Produs independent;
(d) expirarea termenului de valabilitate a unei Scrisori sau renuntarea Beneficiarului la Scrisoare
in cazul in care aceasta nu s-a executat.
9.2. Reintregirea Plafonului Facilitatii multiprodus se realizeaza, pe Perioada de tragere a
facilitatii, astfel:
(a) rambursarile automate din linii de credit reintregesc numai subplafoanele acestora;
(b) rambursarile la scadentele precizate in cererea de tragere reintregesc Plafonul facilitatii si nu
reintregesc subplafoanele Produselor.
Imprumutatul nu poate efectua noi trageri pana cand valoarea totala a angajamentelor
exprimate in Moneda de Referinta se situeaza sub nivelul Plafonului (astfel cum acesta a fost
definit conform prezentelor CGC).
9.3. Pe Perioada de rambursare, Facilitatea multiprodus nu se reintregeste.

X. Garantarea Creditului
10.1. Imprumutatul se obliga sa garanteze Creditul, dobanzile, dobanzile majorate,
comisioanele aferente rezultate din Contract, cheltuielile de orice fel legate de recuperarea
Creditului, a dobanzilor, a dobanzilor majorate, a comisioanelor, a cheltuielilor de judecata,
inclusiv cele de executare silita, precum si a oricaror cheltuieli sau despagubiri datorate Bancii
in conformitate cu Documentele de Finantare cu garantiile constituite conform Documentelor de
Finantare.
10.2. Garantul/fiecare dintre Garanti se obliga sa garanteze obligatia Imprumutatului de a
rambursa Creditul, dobanzile, dobanzile majorate, comisioanele aferente rezultate din Contract,
cheltuielile de orice fel legate de recuperarea Creditului, a dobanzilor, a dobanzilor majorate, a
comisioanelor, a cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, precum si oricare
cheltuieli sau despagubiri datorate Bancii in conformitate cu Documentele de Finantare, cu
garantiile constituite conform Documentelor de Finantare.
10.3. Imprumutatul si fiecare dintre Garanti se obliga sa garanteze Creditul si dobanzile
aferente si in cazul  prelungirii termenului de rambursare prevazut in Contract.
10.4. Garantiile prevazute in Contract sunt indivizibile pana la rambursarea integrala a
Creditului, fiecare dintre Garanti obligandu-se in mod solidar cu Imprumutatul pentru intreaga
suma reprezentand Creditul, dobanzile si celelalte costuri aferente. Prin semnarea Contractului
de Credit (inclusiv CGC parte integranta din contract), fiecare dintre Garanti intelege si isi
asuma obligatiile ce decurg din calitatea sa de fideiusor al Imprumutatului (daca este cazul) si
renunta in mod expres la beneficiul de discutiune si la cel de diviziune, prevazute de art. 2.294
si art. 2.295 din Codul Civil, precum si la dreptul de a inceta fideiusiunea conform art. 2.316 din
Codul Civil.
10.5. In cazul distrugerii, a deteriorarii sau a scaderii valorii oricarui bun ipotecat de Imprumutat
sau Garant(i), din culpa Imprumutatului sau a Garantului(tilor), Banca va solicita in scris
Imprumutatului completarea acestora. Imprumutatul are obligatia de a completa garantiile intr-
un termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii. In cazul distrugerii, a deteriorarii ori
a diminuarii valorii oricarui bun grevat cu o Garantie conform Documentelor de Finantare, Banca
are dreptul sa ceara daune-interese pentru prejudiciile suferite, chiar şi atunci cand creanta sa
nu este lichida ori exigibila, conform art. 2.375 din Codul Civil.
10.6. In cazul garantarii Creditului cu cesiune de creanta, Imprumutatul si fiecare dintre Garanti
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autorizeaza Banca sa utilizeze suma astfel transferata pentru achitarea sumelor scadente
conform Contractului.
10.7. In cazul garantarii Creditului cu depozite colaterale, valabilitatea depozitului colateral se
prelungeste automat pana la recuperarea oricaror sume datorate conform Documentelor de
Finantare sau pana la primirea descarcarii din obligo pentru Scrisori. In cazul facilitatii de
emitere de scrisori de garantie, garantate cu depozit colateral, Imprumutatul si/sau fiecare dintre
Garanti autorizeaza Banca sa-i debiteze automat contul de depozit colateral cu contravaloarea
sumei solicitate Bancii de catre Beneficiarul Scrisorii in executarea acesteia si sa efectueze
plata catre acesta.
10.8. In cazul garantarii Creditului cu garantie de la un fond de garantare a creditelor,
Imprumutatul se obliga:
(i) sa achite comisioanele de garantare in procentele stabilite de Fondul de Garantare a
Creditului Rural S.A. – IFN (FGCR) si/sau de Fondul de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM) si sa ia cunostinta ca, in cazul acordarii
garantiei din surse in administrare, acestea pot fi modificate anual; in cazul modificarilor, noul
nivel al comisioanelor de garantare va fi adus la cunostinta Imprumutatului de catre Banca prin
afisare la sediul Bancii, urmand sa fie suportate de catre Imprumutat;
(ii) in cazul Creditului pe termen scurt, plata comisionului de garantare se face integral la data
indeplinirii Conditiilor Precedente;
(iii) in cazul Creditului pe termen mediu sau lung, plata comisionului de garantare se face
integral la data indeplinirii Conditiilor Precedente sau esalonat, in rate anuale, astfel: pentru
primul an de garantare, la indeplinirea Conditiilor Precedente, iar pentru urmatorii ani de
garantare pana la data de 1 martie a anului de plata sau la data rambursarii Creditului (inclusiv
a rambursarii anticipate), daca data rambursarii (sau data rambursarii anticipate) este anterioara
datei de 1 martie; in cazul platii esalonate, Banca aduce la cunostinta Imprumutatului, anual,
sumele de plata aferente comisioanelor de garantare.
10.9. In vederea achitarii oricaror sume datorate Bancii in baza Documentelor de Finantare,
fiecare dintre Garanti autorizeaza Banca sa efectueze conversia valutara la cursul de schimb
utilizat de Banca in cursul obisnuit al activitatii cu clientela retail si/sau corporate, dupa caz.
10.10. Fiecare dintre Garanti si Imprumutatul sunt de acord cu reevaluarea de catre Banca a
bunurilor care fac obiectul Garantiilor constituite in favoarea Bancii, pe cheltuiala
Imprumutatului, oricand pe perioada valabilitatii Contractului de Credit, dar nu mai putin de o
data pe an sau ori de cate ori legislatia si normele in vigoare o impun. Imprumutatul si fiecare
dintre Garanti sunt de acord cu efectuarea de catre Banca a analizei tehnice (initiale si/sau
intermediare), acolo unde este cazul, pe stadii de lucrari, pe cheltuiala sa, oricand pe perioada
de valabilitate a Contractului de Credit.
10.11. In vedere intocmirii raportului de reevaluare/analiza tehnica intermediara, Imprumutatul si
fiecare dintre Garanti sunt de acord si autorizeaza Banca sau o societate specializata, agreata
de catre Banca, sa intocmeasca inspectia faptica si scriptica asupra bunurilor aflate in garantie,
cat si fotografierea acestora.

XI. Asigurare
11.1. Pentru acele bunuri (cu exceptia terenurilor libere) asupra carora s-au constituit Garantii si
pentru bunurile reprezentand obiectul investitiei realizate prin intermediul Creditului,
Imprumutatul si, daca este cazul, fiecare dintre Garanti se obliga sa asigure bunurile aduse in
garantie la o societate de asigurare - reasigurare agreata de Banca pe toata perioada de
creditare, pana la plata integrala a sumelor datorate in temeiul Contractului, pentru o valoare
care sa nu fie mai mica decat valoarea de piata/valoarea de baza a bunului respectiv (rezultata
din raportul de evaluare). In cazul mijloacelor de transport admise in garantie
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Imprumutatul/fiecare dintre Garanti trebuie sa incheie polita de asigurare tip full CASCO
(impotriva tuturor riscurilor) valabila atat intern, cat si international. In cazul in care
politica/contractul de asigurare prevede si existenta unor cote procentuale sau valorice de
franciza ce trebuie suportate de catre asigurat, atunci Imprumutatul/fiecare dintre Garanti se
obliga sa incheie polita la o valoare mai mare, care sa cuprinda si franciza sau, in cazul
producerii unuia dintre evenimentele asigurate, sa reintregeasca valoarea asigurata cu acesta
cota. In cazul Creditelor acordate in scopul realizarii unei constructii, Imprumutatul va incheia un
contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor aferente lucrarilor, inclusiv de nefinalizare a
constructiei, daca e cazul, valabila pana la finalizarea lucrarilor. In ziua urmatoare finalizarii
constructiei se va incheia un contract de asigurare a cladirii existente pentru acoperirea tuturor
riscurilor. In cazul creditelor ipotecare, asigurarea va acoperi toate riscurile aferente bunurilor
respective.
11.2. Imprumutatul si fiecare dintre Garanti se obliga sa cesioneze in favoarea Bancii toate
drepturile decurgand din contractele de asigurare a bunurilor aduse in garantie (inclusiv, dar
fara a se limita la, dreptul de a solicita constatarea producerii evenimentului asigurat, dreptul de
a solicita asiguratorului plata indemnizatiei si de a incasa indemnizatia) si sa predea Bancii
originalul contractului de asigurare, care se va pastra de Banca pana la data rambursarii
integrale a sumelor ce decurg din Contract. Imprumutatul si fiecare dintre Garanti se obliga sa
anunte Bancii si societatii de asigurare producerea oricaror evenimente asigurate, in termen de
24 de ore de la producerea acestora si sa depuna in termen la societatile de asigurare toate
documentele prevazute in contractul de asigurare pentru incasarea despagubirii.
11.3. Imprumutatul, fiecare dintre Codebitori si/sau fiecare dintre Garanti (pentru acele bunuri
asupra carora s-au constituit Garantii de catre acesta/acestia) se obliga sa plateasca din
disponibilitatile proprii primele de asigurare pana la plata integrala a tuturor sumelor ce decurg
din Contract.
11.4. In cazul in care contractele de asigurare nu sunt prelungite, Banca are dreptul - fara a fi
obligata in niciun fel - sa faca prelungirea acestora, pe cheltuiala Imprumutatului. Pentru plata
de catre Banca a primelor de asigurare Imprumutatul autorizeaza Banca sa-i debiteze automat
orice cont de disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la scadenta), in lei sau valuta. In cazul
lipsei de disponibilitati, cheltuielile facute in acest scop de catre Banca se considera scadente la
data platii efective catre societatea de asigurare, Banca urmand sa recupereze cu prioritate
contravaloarea primei de asigurare platita din sumele depuse de Imprumutat in contul curent.
11.5. In cazul in care in Contractul de Credit nu se prevede altfel, sumele din despagubire vor fi
utilizate de Banca pentru recuperarea creantelor aferente Creditului, respectandu-se ordinea
precizata la art. 7.10 de mai sus. In cazul creditelor ipotecare, conform legii, recuperarea
creantelor se va realiza in urmatoarea ordine: dobanzi scadente si neachitate aferente
Creditului, suma ratelor de credit ramase de achitat, alte sume datorate de Imprumutat Bancii la
data primirii despagubirii, in baza Contractului.

XII. Drepturile si obligatiile partilor
12.1. Obligatiile Imprumutatului, ale fiecarui Codebitor si ale fiecarui Garant
Imprumutatul, fiecare dintre Codebitori si fiecare dintre Garanti se obliga:

a) sa utilizeze Creditul numai in scopul pentru care a fost acordat; in cazul Facilitatii
multiprodus, Imprumutatul va utiliza Creditele acordate in baza acesteia exclusiv in
scopul mentionat in cererile de tragere, anexate Contractului;

b) sa puna la dispozitia Bancii toate documentele solicitate in legatura cu utilizarea
Creditului, precum si cele referitoare la Garantiile constituite prin Documentele de
Finantare;

c) sa permita Bancii verificarea si inspectarea bunurilor aduse in garantie;
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d) sa instiinteze Banca in maxim 5 zile lucratoare de la aparitia unor situatii de forta majora,
caz fortuit sau impreviziune, imposibil de prevazut si inlaturat, care-l pun in
imposibilitatea de executare a obligatiilor ce decurg din Documentele de Finantare;

e) sa anunte Banca in 24 de ore de la producerea riscului asigurat, decurgand din
contractele de asigurare a bunurilor aduse in garantie;

f) sa inregistreze zilnic si corect in evidentele contabile operatiunile legate de utilizarea si
rambursarea Creditului;

g) sa depuna la Banca situatiile financiar-contabile, anuale si/sau semestriale, (daca este
cazul) declaratia privind veniturile realizate si declaratia privind veniturile estimate (sau
alte declaratii care le vor inlocui si/sau completa pe acestea), in functie de forma de
organizare a Imprumutatului/Codebitorului(lor)/Garantului(tilor) si, in cazul grupurilor,
situatiile contabile consolidate (auditate, daca exista) in termen de maxim 30 zile de la
data limita de depunerea acestora la unitatea teritoriala ANAF competenta; In situatia in
care Banca descopera necorelari intre situatiile financiare si/sau anexele aferente,
depuse la Banca, Imprumutatul se obliga sa remedieze necorelarile si sa depuna, in
cadrul aceluiasi termen, situatiile financiare corecte.

h) sa permita Bancii verificarea situatiei economico-financiare proprii, inspectarea lucrarilor
(acolo unde este cazul), respectarea destinatiei Creditului aprobat si existenta
permanenta si integrala a bunurilor aduse in garantie si asigurarea acestora. În acest
scop, Imprumutatul se obliga sa puna la dispozitia Bancii documentele necesare si sa
permita accesul personalului împuternicit al acesteia pentru efectuarea de verificari pe
teren pe toata durata Creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia;

i) sa prezinte Bancii situatia contului extrabilantier „Angajamente acordate" sau sa declare
pe propria raspundere sub semnatura privata, ca datele prezentate sunt conforme cu
realitatea;

j) sa mentina deschis, pana la indeplinirea tuturor obligatiilor din Documentele de
Finantare, cont curent la Banca in monedele in care a fost acordat Creditul;

k) sa nu contracteze sau sa nu acumuleze (fara aprobarea prealabila in scris a Bancii) alte
Datorii Financiare, altele decat cele angajate la contractarea Creditului. Banca isi poate
da acordul asupra contractarii altor datorii/imprumuturi numai in situatia in care
Imprumutatul/Solicitantul dovedeste Bancii ca aceste noi Datorii Financiare nu vor
influenta in mod negativ capacitatea de plata a acestuia in vederea rambursarii
Creditului contractat de la Banca;

l) sa respecte si sa se conformeze sub toate aspectele semnificative tuturor legilor
aplicabile in functie de activitatea sa (inclusiv reglementarile de mediu si cele privind
siguranta muncii) si sa indeplineasca intocmai termenii si conditiile oricaror autorizatii,
permise, acorduri sau avize emise in legatura cu aceasta (inclusiv a
autorizatiilor/avizelor de mediu);

m) sa detina toate autorizatiile/licentele/avizele necesare desfasurarii activitatii sale
(inclusiv autorizatiile/acordurile de mediu);

n) sa permita Bancii sa verifice orice documente cu referire la riscul de mediu, sa notifice
inspectiile efectuate si amenzile impuse de autoritatile de mediu competente si sa
raporteze in mod periodic modul de indeplinire si rezultatele activitatii de monitorizare a
riscurilor de mediu;

o) sa mentina riscul de mediu la acelasi nivel cu cel de la momentul acordarii Creditului,
pana la rambursarea integrala a Creditului;

p) sa mentioneze, in cazul Creditului de investitii, pe documentele de plata, pozitia din
documentatii unde se regaseste cheltuiala, precum si sursa din care se efectueaza plata
(surse proprii, Credit);

q) sa instiinteze Banca inainte de deschiderea acreditivului, in cazul utilizarii acreditivului
din Creditul acordat;

r) sa solicite acordul prealabil scris al Bancii inaintea modificarii structurii
actionariatului/asociatilor prin schimbarea actionarilor ce detin cel putin 20% din capitalul
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social, ca urmare a privatizarii, divizarii, fuziunii, transformarii, vanzarii de actiuni/parti
sociale, majorarii capitalului social, schimbarii formei juridice a societatii, sau orice alta
tranzactie cu o finalitate similara, in termen de 15 zile de la data inregistrarii mentiunilor
la Registrul Comertului;

s) să prezinte Bancii pentru fiecare dintre Garantiile constituite pentru garantarea Creditului
originalele documentelor prin care se atesta efectuarea publicitatii acestora (incluzand,
dar fara a se limita la, incheieri de inscriere in cartea funciara, extrase de carte funciara
de informare). Originalele documentelor mentionate mai sus trebuie pastrate de Banca
pe intreaga perioada de creditare pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor
datorate de Imprumutat in baza Contractului de Credit.

t) In cazul Creditului pentru finantarea proiectelor imobiliare:
i. in situatia in care dobanda se capitalizeaza, sa ramburseze Creditul la

scadentele prevazute, conform ratelor stabilite si in cuantumul calculat in baza
capitalizarii dobanzii pe Perioada de gratie;

ii. in situatia in care dobanda se capitalizeaza, sa incheie un act aditional cu privire
la cuantumul ratelor de credit rezultate in urma capitalizarii dobanzii pe Perioada
de gratie. In caz contrar, Banca va transmite noul grafic prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, noul grafic fiind opozabil Imprumutatului,
Codebitorului(lor) si Garantului(tilor) fara indeplinirea altor formalitati;

iii. in situatia in care bunurile care fac obiectul proiectului imobiliar se vand catre
beneficiarii finali cu plata in rate, sa ramburseze Creditul din incasarile lunare
provenite de la beneficiarii finali, potrivit graficului de rambursare;

iv. in situatia in care bunurile care fac obiectul proiectului imobiliar se vand catre
beneficiarii finali cu plata integrala, sa ramburseze Creditul din incasarile
provenite de la beneficiarii finali, intr-o proportie stabilita de comun acord cu
Banca, dar fara a fi mai mica decat raportul dintre valoarea totala a Creditului si
valoarea totala a proiectului imobiliar;

v. in cazul Creditului pentru finantarea proiectelor imobiliare, inainte de transmiterea
acordului Bancii privind instrainarea imobilelor finantate, sa stabileasca de
comun acord cu Banca, prin incheierea unui act aditional la Contract, sumele ce
se ramburseaza anticipat si dupa caz, sumele cu care se diminueaza plafonul
Creditului.

u) in termen de 30 de zile de la data semnarii procesului verbal final de terminare a
lucrarilor aferente investitiei pentru realizarea caruia au fost utilizate sume din Credit,
Imprumutatul are obligatia sa prezinte Bancii incheierea de inscriere a acestuia in cartea
funciara si copia procesului verbal aferent;

v) In cazul Creditului tip linie de credit revocabila/overdraft, recunoaste dreptul Bancii de a
proceda conform celor prevazute la art. 13.1. litera g) si litera h) din prezentele Conditii
Generale de Creditare.

w) In cazul Creditului tip linie de credit/linie de credit revocabila, in cazul in care
intentioneaza prelungirea (inclusiv cu majorarea sau diminuarea Creditului) acesteia, sa
depuna la Banca documentatia necesara prelungirii Datei Scadentei Finale, cu cel putin
45 de zile inainte. Depunerea documentatiei cu depasirea acestui termen da dreptul
Bancii de a refuza prelungirea. Daca din analiza efectuata rezulta ca nu mai sunt
indeplinite conditiile avute in vedere initial la acordarea Creditului tip linie de
credit/overdraft, Banca are dreptul de a diminua/sista Plafonul Creditului tip linie de
credit/overdraft, iar Imprumutatul, in mod corespunzator, se obliga sa incheie cu Banca,
la solcitarea acesteia si in forma redactata de Banca, acte aditionale la Contract, prin
care sa se prevada noii termeni contractuali (cu exceptia Creditului tip overdraft pentru
care nu este necesara incheierea unui act aditional in cazul diminuarilor/sistarilor
Plafonului). Diminuarea/sistarea Plafonului Creditului tip linie de credit/overdraft se
realizeaza prin anularea automata a sumei neutilizate din Plafon (in situatia in care, la
data respectiva, nu a fost utilizat intregul Plafon) si/sau prin esalonarea la rambursare



37

*BCR1000000BPS1537/41*
BCR1000000BPS1537/41

(pe baza de act aditional) a sumei stabilite de rambursat in cel mult 365 zile. In cazul
prelungirii cu diminuarea Plafonului se prelungeste Perioada de tragere a Plafonului. In
cazul sistarii Plafonului Creditului tip linie de credit/overdraft, incepand cu data sistarii,
Banca nu mai permite Imprumutatului efectuarea de noi trageri.

x) In cazul facilitatilor pentru emitere Scrisori, in care modelul de Scrisoare nu a fost agreat
de catre Banca la momentul semnarii Contract si inclus ca atare ca anexa la acesta, sa
semneze pe fiecare pagina a modelului de Scrisoare agreat urmatoarea declaratie
“Declaram ca ne insusim in totalitate continutul acestui model de scrisoarea de garantie
bancara/scrisoarea de contragarantie bancara si ne asumam orice risc rezultat din
executarea acesteia”.

y) In cazul facilitatilor pentru emitere Scrisori, Imprumutatul se obliga sa nu introduca
actiuni in instanta pentru obligarea Bancii la nerespectarea/respectarea/suspendarea
obligatiilor de plata asumate fata de Beneficiarul unei Scrisori emise de aceasta.

z) In cazul Facilitatii multiprodus, sa instiinteze Banca inainte de
deschiderea/majorarea/diminuarea modificarea valabilitatii acreditivelor deschise din
Creditele acordate in baza Facilitatii multiprodus; orice
deschidere/majorare/diminuare/modificare de valabilitate se face numai in baza
instructiunilor scrise ale Imprumutatului; sa prezinte Bancii, cu cel putin 10 zile inainte de
expirarea termenului de prezentare de 1 an de la data emiterii biletului la ordin la vedere,
in alb acceptat drept Garantie (in cazul in care nu este stipulat ca biletul la ordin nu
poate fi prezentat spre plata inaintea unei anumite date, se va lua in considerare data
emiterii), un nou bilet la ordin la vedere, in alb, (i) in care sa fie stipulata clauza „fara
protest”, si (ii) care poate fi prezentat spre plata incepand cu data imediat urmatoare
expirarii termenului de prezentare al precedentului bilet la ordin, emis de Imprumutat si,
dupa caz, avalizat de actionarii/asociatii care detin mai mult de 10% din capitalul social
al Imprumutatului, de administratorul/administratorii acestuia, precum si de sotii/sotiile
(daca este cazul) tuturor acestora.

Obligatiile prevazute la acest art. 12.1 sunt suplimentare oricaror alte obligatii asumate prin
Documentele de Finantare sau mentionate in alte prevederi din prezentele CGC ca fiind in
sarcina Imprumutatului.
12.2. Imprumutatul, Codebitorul(ii) si Garantul(tii) inteleg si isi asuma integral riscul valutar,
determinat de fluctuatiile pe piata valutara. Banca nu va fi tinuta in nici un caz responsabila
pentru eventualele pierderi pe care oricare dintre acestia le-ar suferi ca urmare a unor
asemenea fluctuatii.
12.3. Imprumutatul si fiecare dintre Garanti sunt de acord cu reevaluarea de catre Banca, pe
cheltuiala Imprumutatului, a bunurilor aduse in garantie, oricand pe perioada valabilitatii
contractelor de garantie. Pentru evitarea oricarui dubiu, prin cheltuieli aferente operatiunii de
reevaluare patile inteleg inclusiv cheltuielile generate de obtinerea unui extras de carte funciara
pentru informare de data recenta privind oricare din Garantiile reevaluate, inclusiv onorariul
notarului public/tertului la care care Banca ar recurge pentru obtinerea acestui extras.
12.4. In cazul declararii intregului Credit scadent, Imprumutatul si Codebitorul(ii) raman direct
raspunzatori pentru toate consecintele financiare directe si/sau indirecte antrenate de
exigibilitatea anticipata a Creditului, fiind obligati sa achite Bancii toate pagubele cauzate.
12.5. Reprezentantii Imprumutatului, reprezentantii Codebitorului si fiecare dintre Garanti sau
reprezentantii fiecaruia dintre Garanti isi exprima in mod expres consimtamantul ca Banca sa
prelucreze si sa foloseasca datele sale/lor cu caracter personal, înregistrate în evidentele proprii
ale Bancii, in conformitate cu prevederile legale si clauzele prezentului Contract.
12.6. Imprumutatul, Codebitorul(ii) si Garantul(tii) nu pot cesiona sau transfera vreunul dintre
drepturile sau obligaţiile lor rezultate din sau în baza Documentelor de Finanţare, cu excepţia
situaţiei când Banca şi-a exprimat în mod expres acordul prealabil scris cu privire la o astfel de
cesiune sau transfer.
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12.7. Imprumutatul se obliga sa nu efectueze, fara acordul prealabil scris al Bancii, nici o (1)
reducere a participatiei la patrimoniul de afectatiune, daca este constituit sau orice reducere a
patrimoniului sau numarului de membri ai Imprumutatului, (2) modificare a statutului juridic,
obiectului de activitate, schimbare a denumirii, sediului, organelor statutare sau membrilor
organelor statutare ale Imprumutatului sau a persoanelor cu drept de decizie ai Imprumutatului,
(3) depunere a unei cereri de deschidere a procedurii de insolventa, restructurare, reorganizare
judiciara, faliment, mandat ad-hoc, concordat preventiv sau proceduri similare impotriva
Imprumutatului, initiata de Imprumutat sau de catre orice alta persoana, (4) schimbare a formei
de organizare şi functionare, (5) cerere de incetare a activitatii (in cazul in care cererea este
formulata de un tert, Imprumutatul se obliga sa informeze imediat Banca despre existenta
acestei cereri); (6) de fuziune, divizare sau alt tip de transformare, de a intra in lichidare sau de
a decide dizolvarea Imprumutatului sau (7) orice modificare a actelor constitutive care ar avea
sau ar putea in mod rezonabil sa aiba un Efect Advers Semnificativ. Imprumutatul va instiinta
Banca despre orice asemenea demers initiat de o terta parte in termen de 3 zile de la data luarii
la cunostinta despre acesta. Imprumutatul va depune la Banca dovada inregistrarii modificarilor
la Oficiul Registrului Comertului/in alte registre, dupa caz, imediat dupa inregistrare.

XIII. Drepturile Bancii
13.1. Banca are dreptul:

a. sa urmareasca, pe toata durata Creditului, indeplinirea conditiilor prevazute in
Documentele de Finantare sau in prezentele CGC referitoare la: destinatia sumelor
avansate, rambursarea la scadenta a ratelor de Credit, plata dobanzii si a comisioanelor
aferente, integritatea Garantiilor, precum si bonitatea Imprumutatului;

b. sa debiteze conturile de disponibilitati si conturile de depozit, chiar neajunse la scadenta,
in lei sau valuta, ale oricarui debitor, cu orice datorie restanta;

c. In cazul Creditelor pentru investitii sau ipotecare, sa urmareasca pe santier realitatea
cheltuielilor efectuate si a mentiunilor inscrise de Imprumutat pe documentele de plata,
respectarea in executie a prevederilor din documentatia tehnico-economica si incadrarea
in prevederile bugetului/devizului pe baza caruia s-a fundamentat valoarea Creditului,
prin personalul propriu al Bancii sau printr-o societate agreata de Banca;

d. sa refuze acordarea/tragerea de/din Credite in situatia in care Imprumutatul/tragatorul
este sau intra in interdictie Bancara la Centrala Incidentelor de Plata (CIP).

e. in cazul facilitatilor de emitere Scrisori, sa refuze emiterea uneia sau mai multor Scrisori
chiar in condiţiile in care exista Plafon disponibil, daca termenii si/sau conditiile impuse in
textul Scrisorii obliga Banca la angajamente neuzuale sau vadit disproportionate fata de
termenii si conditiile prevazute in Contract, sau daca Banca ar avea un risc peste limita
de prudentialitate pe care aceasta o considera, la libera si exclusiva sa apreciere, ca
fiind rezonabila;

f. in cazul Facilitatii multiprodus garantate inclusiv cu depozit colateral, sa diminueze
automat Plafonul Facilitatii multiprodus, in situatia onorarii angajamentului asumat de
Banca prin executarea Scrisorii, din depozitul colateral aferent Facilitatii multiprodus;

g. in cazul in care Imprumutatul efectueaza trageri in neconcordanta cu destinatia
Creditului tip linie de credit/overdraft, Imprumutatul va fi considerat decazut din beneficiul
termenului si Banca va avea dreptul sa sisteze Plafonul prin anularea automata a sumei
neutilizate (in situatia in care, la data respectiva, nu a fost utilizat intregul Plafon aferent
Creditului tip linie de credit/overdraft) si sa esaloneze la rambursare (pe baza de act
aditional) soldul ramas de rambursat. Incepand cu data sistarii Banca nu mai permite
Imprumutatului efectuarea de noi trageri. Imprumutatul, in mod corespunzator, se obliga
sa incheie cu Banca, la solicitarea acesteia si in forma redactata de Banca, acte
aditionale la Contract, prin care sa se prevada noii termeni contractuali.

h. sa diminueze sau sa sisteze (in orice moment, fara vreo justificare si fara a fi necesara
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indeplinirea vreunei formalitati prealabile) Creditul tip linie de credit cu caracter
revocabil/overdraftul, denuntand Contractul. Exercitarea acestor drepturi ale Bancii nu va
fi conditionata in vreun fel de existenta unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor.
Ulterior, Banca va notifica Imprumutatul despre masura care a fost luata potrivit acestei
clauze, in aceeasi zi lucratoare cu luarea acestei masuri. Imprumutatul va avea la
dispozitie un termen de 15 zile pentru plata sumelor datorate.

i. Banca poate compensa orice obligaţie scadentă a Imprumutatului, a Codebitorului(lor)
si/sau a Garantului(tilor), datorată în conformitate cu Documentele de Finanţare (în
măsura în care Banca este beneficiarul acelei plăţi), cu orice obligaţie de plată a Băncii,
scadentă şi datorată respectivului debitor, indiferent de locul plăţii, sucursala la care s-a
făcut plata sau moneda oricărei obligaţii. Dacă obligaţiile sunt in monede diferite, Banca
poate converti oricare dintre sumele datorate la cursul de schimb al Bancii, utilizat de
Banca in cursul obisnuit al activitatii cu clientela retail si corporate, în scopul
compensării.

j. sa cesioneze sau sa transfere prin novatie, subrogatie sau orice alt mecanism oricare
dintre drepturile si obligatiile sale din Documentele de Finantare fara a fi necesar vreun
acord din partea oricaruia dintre Imprumutati, Codebitor si/sau Garant, altul decat cel
exprimat prin Documentele de Finantare.

13.2. Nicio omisiune sau întârziere din partea Băncii în a exercita orice drepturi sau în a ridica
orice excepţii în legătură cu Documentele de Finanţare nu va constitui o renunţare la
respectivele drepturi sau excepţii, iar exercitarea parţială a oricărui drept sau excepţie nu va
împiedica oricare alte exercitări ale respectivului drept sau a respectivei excepţii. Drepturile şi
excepţiile prevăzute în Contract si CGC se cumulează cu, şi nu exclud, exercitarea altor drepturi
sau excepţii conferite de lege.
13.3. Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului data de
Imprumutat, Codebitor(i) si/sau de Garant(i) Bancii prin intermediul sau in legatura cu
Documentele de Finantare se considera a fi data pe intreaga perioada de timp a raporturilor
contractuale dintre Banca si Imprumutat, Codebitor(i) si Garant(i) derulate in baza acestora la
care se va adauga o perioda suplimentara de 3 (trei) ani de la orice scadenta. Prevederile art.
2.015 din Codul Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau
instructiune.
13.4. Banca poate, fie personal, fie prin alte persoane, alese la propria discretie a Bancii,
executa orice imputernicire, autorizare, instructiune de natura mandatului data de Imprumutat,
Codebitor(i) si/sau Garant(i).
13.5. Pana la implinirea termenului pentru care sunt date, fiecare imputernicire, autorizare,
instructiune de natura mandatului data Bancii de Imprumutat, Codebitor(i) si/sau Garant(i) prin
intermediul sau in legatura cu Documentele de Finantare se considera a fi irevocabila, cu
exceptia cazurilor in care partile agreeaza in mod expres, in scris, posibilitatea revocarii.

XIV. Conditii generale aplicabile Facilitatii multiprodus
14.1. Pentru fiecare Produs in parte acordat in baza Contractului, vor fi aplicabile clauzele
mentionate in clauzele specifice acelui tip de Produs, precum si cele mentionate in prezentele
CGC.
14.2. Reintregirea Plafonului facilitatii
14.2.1. La sfarsitul perioadei de utilizare a Creditului pe obiect soldul neutilizat al Creditului pe
obiect va reintregi Plafonul Facilitatii multiprodus.
14.2.2. La solicitarea Imprumutatului, inainte de expirarea perioadei de utilizare a Creditului pe
obiect, soldul neutilizat al Creditului pe obiect va reintregi Plafonul general al Facilitatii
multiprodus.
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XV. Incalcarea Obligatiilor
15.1 Constituie Eveniment de Incalcare  a Obligatiilor:
(a) nerespectarea de catre Imprumutat/fiecare Codebitor/fiecare Garant a oricareia dintre
obligatiile asumate de oricare dintre acestia prin Documentele de Finantare sau prin prezentele
CGC;
(b) aparitia unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor (oricum ar fi acesta definit prin
Documentele de Finantare) sau eveniment similar prin Documentele de Finantare;
(c) aparitia unui Efect Advers Semnificativ (oricum ar fi acesta definit prin Documentele de
Finantare);
(d) instrainarea, degradarea, pastrarea sau utilizarea bunurilor ce fac obiectul Garantiilor in
conditii necorespunzatoare;
(e) in cazul emiterii de Scrisori, derularea de catre Imprumutat, in tot sau in parte, a operatiunilor
de export/import si a celor conexe acestora in legatura cu care Banca si-a asumat angajamente
in cadrul unui Contract de Credit prin alte banci; si
(f) existenta oricarui litigiu care are ca obiect una sau mai multe din Scrisorile emise de Banca.
15.2. Aparitia unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor va atrage decaderea Imprumutatului
din beneficiul termenului si va da dreptul Bancii sa sisteze sau sa diminueze cuantumul
Plafoanelor acordate si/sau sa considere Creditul exigibil conform prevederilor Documentelor de
Finantare si sa treaca la recuperarea intregii sume datorate; Banca va fi indreptatita sa aplice
orice alte sanctiuni si/sau sa solicite orice alte reparatii conform prevederilor Documentele de
Finantare.
In cazul Scrisorilor emise, neajunse la scadenta la data declararii exigibilitatii, Imprumutatul va
depune toate diligentele pentru a restitui Bancii originalul Scrisorilor. La data declararii
exigibilitatii Creditului, Banca va fi indreptatita sa considere Scrisorile emise, neajunse la
scadenta si neexecutate de Beneficiari ca fiind transformate in Credit scadent imediat; in
masura in care acestea nu se vor executa de catre Beneficiari pana la scadenta fiecarei
Scrisori, Banca va rambursa Imprumutatului orice sume platite de Imprumutat sau recuperate
de la acesta ca urmare a considerarii acestora ca fiind transformate in Credit.
15.3. Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile art. 15.1. - 15.2. se aplica in cazul producerii
unui Eveniment de Incalcare a Obligatiilor in legatura cu Imprumutatul.
15.4. Neexercitarea de catre Banca a oricarui drept prevazut in Documentele de Finantare nu
constituie o renuntare la acesta, iar Banca va putea uza de acel drept oricand pana la stingerea
tuturor obligatiilor Imprumutatului fata de aceasta.
15.5. In cazul declararii intregului Credit scadent, Imprumutatul ramane direct raspunzator
pentru toate consecintele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata
a Creditului, fiind obligat sa achite Bancii toate pagubele cauzate.
15.6. In cazul declararii exigibilitatii Creditului si/sau luarii oricaror masuri prevazute de acest
Capitol 15, prevederile art. 7.9. – 7.10. se vor aplica in mod corespunzator.

Prin semnarea prezentului Contract, Împrumutatul, Garantul/fiecare dintre Garanți, precum si
reprezentanții acestora (daca este cazul), atât legali, cat si convenționali, isi exprima acordul
expres ca Banca (i) sa prelucreze datele lor cu caracter personal si (ii) sa transmită informații
din sfera secretului bancar, către orice entitati care, la data utilizării datelor si/sau informațiilor
de natura secretului bancar si/sau a datelor cu caracter personal, fac/vor face parte din Grupul
BCR (astfel cum este definit in Termenii si Condițiile Generale de Afaceri pentru persoane
juridice si persoane fizice autorizate), către asiguratori, firme de colectare, parteneri contractuali
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sau alte entitati care prelucrează astfel de date si informații pentru: (i) monitorizarea satisfacerii
clientului si a calitatii serviciilor bancare oferite de Banca sau de entitățile din Grupul BCR; (ii)
intermedierea reciproca intre entitățile din Grupul BCR, inclusiv prin promovarea oricăror
produse si servicii ale acestora; (iii) evaluarea eligibilității Împrumutatului in vederea acordării
unor produse si servicii standard sau personalizate din portofoliul Băncii sau al entităților din
Grupul BCR, inclusiv prin calcularea unor indicatori in evaluarea solvabilității, a riscului de
creditare, determinarea gradului de îndatorare, (iv) monitorizarea adecvata a tuturor obligațiilor
asumate de Împrumutat fata de una si/sau toate entitățile din Grupul BCR, incluzând
transmiterea si/sau transferul de date si/sau informații necesare in determinarea capacitații de
plata, a comportamentului de plata etc; (v) colectarea de debite/recuperare creanţe,
încheierea/executarea de contracte de asigurări şi reasigurări, prevenirea fraudelor, oferirea de
servicii de comunicaţii electronice; (vi) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivarii) si
arhivarea potrivit prevederilor legale a Documentației de Finanțare (inclusiv asigurarea
operațiunilor conexe acestor activitati); (vii) proiectare, dezvoltare, testare, utilizări de noi
sisteme informatice, servicii IT (inclusiv stocare a bazelor de date in tara sau in străinătate); (viii)
reclamă, marketing, publicitate, fidelizare/oferte dedicate, efectuarea de sondaje, statistică; (ix)
servicii financiar bancare (inclusiv etapa acordării/aprobării), rapoarte de credit, prevenirea
fraudelor; (x) servicii de comunicaţii electronice; (xi) managementul riscului si managementul
portofoliului.

[Prezentele Conditii Generale de Creditare se aplica tuturor Contractelor si actelor aditionale
incheiate intre Banca si Imprumutat[/i] ulterior datei semnarii acestora.]


