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OUG 37/2020
CERERE DE SUSPENDARE PLATI pentru PERSOANE FIZICE
Date despre Client
Nume si Prenume _________________________________________ CNP __________________________
Adresa domiciliu _______________________________________________________________________
Adresa de corespondenta _________________________________________________________________
Persoana de contact ___________________________

Tel. _________

E-mail: __________________

Detalii contract in derulare
Contract nr. ________________________________________________________________ (“Contractul”)
Declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile legale privind falsul in declaratii, că, in ceea ce priveste
Contractul incheiat cu UniCredit Leasing Corporation IFN S.A, mentionat anterior:
[ ] nu am beneficiat / [ ] am beneficiat de suspendarea obligatiilor de plată conform OUG 37/20201 si
[ ] nu am beneficiat / [ ] am beneficiat de suspendarea obligatiilor de plată in baza moratoriului non-legislativ
referitor la credite din piata financiară non-bancară in contextul pandemiei Covid-19 instituit de Asociația Societăților
Financiare din Romania (“Moratoriul”)
si
Conform prevederilor OUG 37/2020, solicit suspendarea obligatiilor scadente reprezentand rate de capital, dobanzi
si comision de administrare pentru o perioadă de [ ] 1 lună; [ ] 2 luni; [ ] 3 luni; [ ] 4 luni; [ ] 5 luni; [ ] 6 luni;
[ ] 7 luni; [ ] 8 luni; [ ] 9 luni.
Am luat la cunostintă faptul si sunt de acord că facilitatea prevăzută de OUG 37/2020:
a) se acordă (i) clientilor care au beneficiat de suspendarea obligațiilor de plată potrivit OUG 37/2020, clientilor care
au beneficiat de aplicarea Moratoriului si clientilor care au beneficiat de ambele, după caz, cu conditia ca perioada
maximă de suspendare a obligatiilor de plată (care va include, daca este cazul, perioada de suspendare anterioară)
să nu depasească cumulat 9 (noua) luni, indiferent dacă aceste 9 luni cumulate au fost acordate in temeiul OUG
37/2020, al Moratoriului sau al ambelor cazuri, precum si (ii) clientilor care nu au solicitat suspendarea potrivit
OUG 37/2020, pentru finantările acordate pană la data de 30 martie 2020.
b) se acordă clientilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia gravă generată de pandemia
COVID-19 si care nu inregistrează restante la data solicitării suspendării obligatiei de plată;
c) presupune capitalizarea dobanzii la soldul finantării existent la finalul perioadei de suspendare; capitalul astfel
majorat se va plati pe durata rămasă pană la maturitatea finantării, ulterior expirării perioadei de suspendare a
plătilor respective.
Subsemnatul inteleg si declar ca:
(i) potrivit prevederilor art. 1413 Cod Civil pot renunta oricand la beneficiul termenului si, pe perioada suspendării,
pot efectua plăti partiale sau integrale ale ratelor suspendate la plată;
(ii) toate garantiile constituite pentru garantarea Contractului pentru toate obligatiile rezultate in sarcina
subsemnatului urmare a suspendării plătilor in baza OUG 37/2020 se extind automat pentru obligatiile astfel
modificate pană la rambursarea intergrală a tuturor obligatiilor de plată conform Contractului;
(iii) am înstiintat/voi înstiinta toti codebitorii, garantii si fidejusorii despre prezenta cerere si cu privire la modificarea
în consecintă a Contractului si a contractelor de garantie si declar că am obtinut sau, după caz, voi obtine de la
1
OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si
institutii financiare nebancare anumitor tipuri de debitori, asa cum aceasta a fost modificata prin OUG 70/2020
si OUG 227/2020
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acestia acordul prealabil cu privire la efectele modificării Contractului si ale prelungirii valabilitătii garantiilor,
urmând sa-l pun la dispozitia finantatorului;
iv) in cazul in care suspendarea la plată va fi aprobată conform solicitării mele de mai sus, perioada totală de
suspendare a obligatiilor de plată de care subsemnatul va beneficia in legătură cu Contractul, incluzand, după caz,
perioada de suspendare anterioară, nu va depăsi cumulat 9 (nouă) luni, indiferent dacă aceste 9 luni cumulate au
fost/sunt acordate de finantator in temeiul OUG 37/2020, al Moratoriului sau al ambelor cazuri.
Notă: potrivit OUG 37/2020, pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturitătii creditelor depăseste
limita de varstă prevăzută prin reglementarile finantatorului de acordare a creditelor, finantatorul procedează la
restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varstă.
Prin prezenta declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile legale privind falsul in declaratii, că au
fost afectate veniturile proprii si/sau ale familiei mele de situația gravă generată de pandemia de Covid-19
si mă aflu in imposibilitatea de a onora obligatiile de plată aferente finantării ca urmare a interventiei uneia/
mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:
[ ] intrarea subsemnatului/membrilor familiei mele in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitătii
angajatorului, [ ] concedierea subsemnatului/a membrilor familiei mele, [ ] reducerea salariului subsemnatului
/ membrilor familiei mele, [ ] plasarea debitorului in carantină institutionalizată sau izolare la domiciliu,
[ ] imbolnăvirea cu COVID-19 [ ] altele (in legătură cu pandemia de Covid 19)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prin prezenta declar că sunt de acord cu transmiterea de către finantator a prezentei cereri, a deciziei de aprobare a
cererii si a notificării cu privire la modificarea clauzelor contractuale către codebitorii, garantii si avalistii mentionati
in documentatia contractuală.
Solicit transmiterea deciziei finantatorului asupra prezentei cereri prin următoarele canale de comunicare (se va
alege o singură optiune):
[ ] prin posta electronică; [ ] telefonic cu inregistrarea apelului; [ ] format letric.
Am luat la cunostintă de Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si ca acest document poate
fi consultat oricand pe www.unicreditleasing.ro, sectiunea Confidentialitate. Mă oblig sa informez persoanele
fizice ce au calitatea de codebitori, garanti in Contract despre existenta acestei informari, prin remiterea fizică a
unei copii a acesteia ori prin referirea la www.unicreditleasing.ro, sectiunea Confidentialitate, pentru consultarea
oricand a acestei informări.
Inteleg că prezenta cerere are o importanta considerabilă in solutionarea solicitării de suspendare si declar că
informatiile comunicate sunt conforme cu realitatea.
Nume si prenume client: ______________________________________________________ ____________
Data: __________________________________________ Semnatura: _____________________________

