
INFORMAȚII STANDARD 

LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI 

 
1. Identitatea și datele de contact ale Creditorului 

Casa de Ajutor Reciproc: 

Adresă: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Adresă internet: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare 

Tipul de împrumut  

 

Valoarea totală a împrumutului 
(plafonul sau sumele totale puse la dispoziție 

conform contractului de împrumut) 

______________lei 

Durata contractului de împrumut ____________ luni 

 

Ratele și ordinea în care acestea vor fi 

alocate 

Rambursarea împrumutului se face prin: 

 rate egale - anuități 

  rate descrescătoare - degresiv 

 Valoarea primei rate:_________lei 

 Frecvența de plată:__________(lunară) 

 Număr de rate________. 

Ordinea de acoperire a datoriilor este următoarea:  

a. încasarea dobânzilor aferente împrumutului; 

b. încasarea eventualelor penalităţi de întârziere; 

c. încasarea ratei scadente din împrumut; 

d. recuperarea cheltuielilor de judecată, dacă este cazul. 

 

Valoarea totală pe care va trebui să o 

achitați (suma împrumutată + dobândă) 

Suma totală rambursată la terminarea perioadei este de 

________lei. 

 

 

3. Costurile împrumutului 

Rata anuală a dobânzii 

aferentă împrumutului 

__________% 

Dobânda este FIXĂ pe toată perioada contractuală. 

Dobânda aferentă perioadei de rambursare se calculează după formula:  

 Sold Împrumut x Rata anuală dob.(%) x 30 zile împărțit la 360 zile                                                                                                               

 Sold Împrumut x Rata anuală dob.(%) x nr.de zile împărțit la 365/366 zile                                                                                                               
 

Dobânda anuală efectivă 

(DAE) 

DAE: ________ % 

Notă: Costul total al împrumutului cuprinde numai valoarea dobânzii calculate. 

În dobânda anuală efectivă este inclusă numai dobânda anuală, diferența între 

rata dobânzii indicate mai sus și DAE nu este un cost suplimentar, fiind 

determinată de formula diferită de calcul, prevăzută de lege. 

Pentru calculul DAE a fost avută în vedere ipoteza unui împrumut în cuantumul 

menționat la valoarea de mai sus, rambursat lunar în termenul și cu ratele 

precizate anterior, iar nivelul costurilor menționate în prezentul document ar 

rămâne fixe pe întreaga durată a contractului de împrumut. 

Comisioane _________lei 

 

C.A.R. nu percepe comision pentru acordarea împrumutului și nici pentru rambursarea anticipată parțială sau 

totală. 



Costuri în caz de întârziere 

la plată 
 

În caz de neplată la scadență, vi se va aplica o dobândă penalizatoare de  ____% 

pe zi aplicată pe zi de întârziere, calculate la suma restantă.  

În situaţia în care împrumutatul înregistrează debite restante, având scadența 

depășită cu o perioada mai mare de 90 de zile calendaristice, diminuează ori 

anulează garanțiile acordate, C.A.R. are dreptul să rezilieze unilateral contractul 

de împrumut după notificarea împrumutatului printr-o adresă scrisă si să 

demareze procedura de executare silită, fără a fi necesară punerea în întârziere 

și fără intervenția instanței. 

 

4. Alte aspecte juridice importante 

Încetarea contractului de 

împrumut 

1. Prezentul contract de împrumut încetează după restituirea împrumutului şi 

dobânzii calculată la termenele convenite în contractul de împumut. 

2. Pe parcursul derulării sale, contractul de împrumut poate înceta în oricare 

dintre următoarele situații: 

a) prin reziliere, în situația neîndeplinirii obligațiilor asumate prin 

prezentul contract la art. 6.1 lit. a)-c) și art. 6.3 lit. a); 

b) prin rambursare anticipată în condițiile prezentului contract. 

 

Rambursare anticipată 
 

Aveţi dreptul la rambursarea anticipată totală sau parţială a împrumutului, 

împreună cu dobânda acumulată până în acel moment, la orice dată până la 

scadența împrumutului, fără a se percepe vreun comision de rambursare 

anticipată totală sau parțială  a împrumutului. 

 

Consultarea unei baze de 

date 

 

În vederea acordării împrumutului, membrul este informat că C.A.R. consultă 

baze de date relevante în analizarea cererii de împrumut, în condițiile legii 

Dreptul de a primi un 

exemplar al contractului de 

împrumut 

Aveţi dreptul să primiţi un exemplar original al contractului de împrumut. 

 

Am primit un exemplar din formularul INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN 

PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI. 

 

      Data ……………….. Semnătura……………….. 

 

 

 Doresc reducerea perioadei de 15 zile până la încheierea contractului de împrumut. Sunt de 

acord cu oferta primită. 

 Nu doresc reducerea perioadei de 15 zile până la încheierea contractului de împrumut. Sunt 

de acord cu oferta primită. 

 

_____________               Membru C.A.R.,          

entitatea C.A.R. ,              ______________ 

prin reprezentanți   

 

……………………                 Semnătura………………..            

 

Semnătura………………..      

 

 

 


