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Tel Verde: 0800 800 888

Catre: Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A.

Dl/Dna , avand CNP

, telefon , in calitatea de  codebitor

 garant  fideiusor la creditul acordat de Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA

Imprumutatului , prin contractul

de credit numarul din data de :

a)Imi exprim acordul in ceea ce priveste solicitarea de suspendare a obligatiilor de plata in

baza OUG 90/2022 pentru creditul mentionat mai sus, in conditiile formulate de Imprumutat

prin cererea transmisa Bancii.

b)Declar ca am fost informat cu privire la efectele modificarii contractului de credit prin

aprobarea cererii de suspendare si inteleg ca acestea se extind prin efectul legii asupra tuturor

partilor din contractul de credit, fara incheierea de acte aditionale, o notificare cu privire la

modificarile intervenite in urma amanarii obligatiilor de plata urmand a fi transmisa

Imprumutatului.

c)In ipoteza in care detin calitatea de garant sau de fideiusor, am luat cunostinta de faptul ca,

in cazul aprobarii de catre Banca a solicitarii de suspendare a obligatiilor de plata, perioada de

valabilitate a garantiilor aferente creditului se prelungeste corespunzator perioadei cu care se

prelungeste creditul ca urmare a amanarii la plata si imi exprim acordul cu privire la mentinerea

garantiilor pana la rambursarea integrala a obligatiilor ce decurg din contractul de credit.

(in cazul codebitorului) Am luat cunostinta despre faptul ca, in conformitate cu prevederile

Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679, pentru creditele suspendate

la plata Banca va inregistra in Biroul de Credit mentiunea “Suspendare la plata” si va transmite

ulterior, in perioada de suspendare, la fiecare scadenta informatia referitoare la faptul ca rata si

valoarea platita sunt zero. „Suspendarea la plata” este o informatie care face parte din categoria

“Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit”,

care poate fi prelucrata in Sistemul Biroului de Credit in baza interesului legitim al operatorului

de date (Banca). Mentiunea "Suspendare la plată" nu afecteaza scorul de credit, intrucat aceasta

nu influenteaza algoritmul de calcul.

Declar pe propria mea raspundere, cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal privind

falsul in declaratii, ca toate datele si declaratiile din prezenta cerere sunt reale si complete.

Data: 

Semnatura 
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