
ANEXA II:INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE 

CONSUM 

 

1.Identitatea şi coordonatele de contact ale creditorului/intermediarului de credit 

Creditor Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Alfa Transport 

Adresă comuna Brazi, sat Brazii de Sus, strada Trandafirilor nr. 

54bis, judetul Prahova, România 

Telefon (*)  0725577898 

E-mail (*)  car.fsat@gmail.com 

Fax(*)  nu 

Adresa Internet (*)  www.fsat.ro 

Dacă este cazul  nu 

Intermediar de credit  nu 

Adresă  nu 

Telefon (*)   nu 

E-mail (*)  nu 

Fax(*)  nu 

Adresa Internet (*)  nu 

(*) Această informaţie este facultativă pentru creditor. 

Ori de câte ori se indică "dacă este cazul", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă 

informaţiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să şteargă informaţiile respective sau 

rândul respectiv dacă informaţiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere. 

Indicaţiile dintre parantezele pătrate furnizează explicaţii creditorului şi trebuie să fie înlocuite cu 

informaţiile corespunzătoare. 

2.Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare 

Tipul de credit  traditional/optional/de urgenta 

Valoarea totală a creditului 

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la 

dispoziţie în temeiul contractului de credit. 

 .................... 

Condiţiile care reglementează tragerea 

creditului Înseamnă modul şi momentul de 

obţinere a banilor. 

 prin virament in contul solicitantului la data de 

 ..................... 

Durata contractului de credit  ...... luni 

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care 

acestea vor fi alocate 

va trebui să achitaţi următoarele: [Valoarea, 

numărul şi frecvenţa plăţilor care trebuie efectuate 

de consumator]  

dobânda şi/sau costurile se plătesc în modul 

următor: lunar, in baza borderoului de retineri 

Suma totală pe care va trebui să o achitaţi [Suma dintre valoarea totală a creditului şi costul 

total al creditului pentru consumator] 



înseamnă suma capitalului împrumutat plus 

dobânda şi posibile costuri aferente creditului. 

Dacă este cazul 

Creditul este acordat sub forma unei amânări la 

plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de 

furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui 

anumit serviciu 

Denumirea bunului/serviciului 

Preţul actual 

 nu 

Dacă este cazul 

Garanţii necesare 

Aceasta este o descriere a garanţiei pe care 

trebuie să o furnizaţi în raport cu contractul 

de credit. 

[Tipul garanţiilor] .... giranţi/bunuri  

Dacă este cazul 

Rambursările nu generează o amortizare imediată 

a capitalului. 

 nu 

 

3.Costurile creditului 

 

Rata dobânzii aferente creditului sau, dacă este 

cazul, diferite rate ale dobânzii care se aplică 

contractului de credit 

- fixa, conform normelor bancare ............. 

- reala, 6,5% / 8,5% 

 

 

Dobânda anuală efectivă (DAE) 

Acesta este costul total exprimat ca procentaj 

anual din valoarea totală a creditului. 

DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte. 

[ ......... % Aici se va prezenta un exemplu 

reprezentativ care să menţioneze toate ipotezele 

folosite pentru calculul dobânzii] 

Este obligatoriu, pentru obţinerea creditului sau 

pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi 

condiţiilor convenite, de a încheia: 

- o poliţă de asigurare pentru garantarea creditului, 

sau 

- un contract privind un alt serviciu accesoriu? 

În cazul în care costurile acestor servicii nu sunt 

cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse în 

DAE. 

 

 

 

 

nu 

 

  nu  

Costuri aferente 

Dacă este cazul 

Este necesar să se menţină unul sau mai multe 

conturi pentru înregistrarea atât a operaţiunilor de 

plată, cât şi a tragerilor 

 nu 

Dacă este cazul  nu 



Suma costurilor aferente utilizării unui mijloc 

specific de plată (de exemplu: card de credit) 

Dacă este cazul 

Orice alte costuri rezultate din contractul de credit 

 comision bancar aferent viramentului sumei 

imprumutate 

Dacă este cazul 

Condiţiile în care costurile privind contractul 

de credit menţionate mai sus pot fi modificate 

 prin act aditional la contractul de credit 

Dacă este cazul 

Obligaţia de a plăti taxe notariale 

 da, in situatia in care se ofera garantii 

Costuri în caz de întârziere la plată 

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe 

grave pentru dumneavoastră (de exemplu: 

vânzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de 

credite. 

vi se va percepe dobanda penalizatoare de 0,04% 

pentru fiecare zi de intarziere si orice alte 

cheltuieli adiacente, aferente recuperarii debitelor 

[...(rata dobânzii aplicabilă şi modalităţile de 

ajustare a acesteia şi, după caz, penalităţile de 

întârziere)] pentru plăţile efectuate cu întârziere. 

 

4.Alte aspecte juridice importante 

Dreptul de retragere 

Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în 

termen de 14 zile calendaristice. 

da 

Rambursare anticipată 

Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală sau 

parţială a creditului în orice moment. 

 da 

Dacă este cazul 

Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de 

rambursare anticipată: 

[Stabilirea compensaţiei (metoda de calcul) 

conform dispoziţiilor care pun în aplicare 

articolul 16 din Directiva 2008/48/CE] 

Consultarea unei baze de date 

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi 

gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze 

de date în cazul în care cererea de creditare este 

respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu 

se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de 

informaţii este interzisă de legislaţia Comunităţii 

Europene sau contravine obiectivelor de ordine 

publică sau de securitate publică. 

 

 

 

 

 da 

Dreptul la un proiect de contract de credit 

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un 

exemplar al proiectului de contract de credit. 

Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în 

momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie 

contractul de credit cu dumneavoastră. 

  

 

 

 da 

Dacă este cazul nu 



Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este 

ţinut să respecte obligaţiile precontractuale 

Dacă este cazul 

 

 

5.Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare 

(a) referitoare la creditor  nu 

Dacă este cazul 

Reprezentantul creditorului în statul membru în care 

sunteţi rezident 

Adresă 

Telefon (*) 

E-mail (*) 

Fax(*) 

Adresa Internet (*) 

nu 

Dacă este cazul 

Înregistrarea 

nu 

Dacă este cazul 

Autoritatea de supraveghere 

 nu 

(b) referitoare la contractul de credit  nu 

Dacă este cazul 

Exercitarea dreptului de retragere 

 nu 

Dacă este cazul 

Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă 

raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea 

contractului de credit 

 nu 

Dacă este cazul 

Clauza care precizează legislaţia aplicabilă 

contractului de credit şi/sau instanţa competentă 

nu 

Dacă este cazul 

Regimul lingvistic 

nu 

(c) referitoare la căi de atac  nu 

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la o procedură 

extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac 

nu 

(*) Această informaţie este facultativă pentru creditor. 

 

               Am luat cunostinta  

                                                                                                                        Nume, prenume si semnatura 

 

........................................ 

     Data:                                                                                             

*Nota – Informatiile din prezentul document vor fi aduse la cunostinta solicitantului cu cel putin 15 zile 

inainte de semnarea unui contract de imprumut. 


