
  INFORMAŢII  STANDARD  LA  NIVEL
    EUROPEAN  PRIVIND  CREDITUL

    PENTRU  CONSUMATORI

Subsemnatul(a) ______________________________________________, declar că am fost informat(ă) despre: 

1. Identitatea şi coordonatele de contact creditor          C.A.R.  ÎNVĂŢĂMÂNT  VASLUI (► din antetul prezentei cereri);

2. Descrierea principalelor caracteristici (►din discuţii) ale Împrumutului (disponibil / ales) şi anume: 

a)Tip Împrumut şi b)Valoare: ▼ c)Mod de rambursare: ▼ d)Nr. Rate: 
luni ▼ 

e)Împrumut: 
luni ▼

f)Dobândă: 
luni ▼

Credit Nevoi
Personale     ► lei+ în Rate Lunare Egale, la

Împrumut şi Dobândă  ► lei lei lei

g)Valoarea totală
a dobânzii de
plată:          ► 

lei= h)Suma totală de restituit: ► lei Lunar, conform
scadenţarului, 

la care se
adună cotizaţia

stabilită; 

3. Costurile aferente Împrumutului (► calcule specifice creditării) NU includ taxe / comisioane analiză dosar: 

       i)Rata Anuală
    a Dobânzii:       ► 

Fixă j)Dobânda Nominală: ► %
k)DAE 

(dobânda anuală ►
efectivă)     ▼        

%

l)DTA (dobânda
totală de achitat): ► % m)Metodă calcul dobândă:

► degresivă, lunară, la sold 
n)Platită în: 

► Rate Lunare Egale 
o)Formula

generală de
calcul: ▼ 

p)Condiţii modificare
costuri:         ► 

Actualizare
% dobândă 

r)Costuri penalizatoare
întârziere plată: ► 

  % / lună 
x Soldul     (S.I. x %Dob. x Nr. zile) / 365 

4. Informaţii suplimentare: (► prezenta informare, macheta simulată a scadenţarului şi a contractului): 

s)Ratele, vor fi alocate astfel: ► 1. cotizaţia; 2. dobânda; 3. împrumut. 

t)Rambursarea anticipată:▼ ► DA, la cerere, în orice moment, aveţi dreptul la rambursarea anticipată, totală 

(dobânda NU se recalculează !) sau parţială a împrumutului, dar însă creditorul are dreptul la o compensaţie ! 

5. Alte aspecte juridice importante: ▼ ► Fideiusorii solidari NU mai pot invoca beneficiile de discuţiune şi de diviziune !  (art. 2300 Cod Civil)

u)Contractul încetează: ► după plata integrală a costurilor, a împrumutului şi a dobânzilor aferente; 

v)Aveţi dreptul: ► să renunţaţi la împrumut (fără costuri suplimentare) în termen de 14 zile de la data 
acordării, suportând doar costurile aferente perioadei de utilizare a împrumutului (cele14 zile!); 

w)Creditorul trebuie: ► să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unor baze de date, în cazul
în care solicitarea pentru credit este respinsă pe baza acestor consultări, însă costurile le suportați, dacă e cazul; 

x)Actualizarea % de dobândă / Refinanțarea ► se va face statutar, în funcţie de dobânzile pieţei financiare şi în 
cazul în care vă afectează, va fi consimţită prin semnarea unui Act adiţional la contractul iniţial / Un nou contract.

Am primit un exemplar al ofertei de împrumut, am studiat simulările contractului şi scandenţarului (graficul de rambursare) şi sunt de acord cu
acestea, drept pentru care PE DEPLIN INFORMAT, semnez prezentele documente, le preiau pe următoarele și doresc:

Reducerea perioadei de 15 zile până la prezentarea mea și a giranților (fideiusorilor), pentru semnarea tuturor documentelor și contractarea
efectivă a împrumutului, prin ridicarea sumei respective. 

Data:
  ▼ 

Numele şi prenumele:▼ Semnătura: 

________ __________________________________,  
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