
Nr.______/____.____.______ 

 

Cerere privind suspendarea la platã a obligatiilor aferente  

Contractului de Creditare nr.______/____.____._______ 

 

Cãtre  

A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci,institutie financiar nebancara,înscrisă în 

Registrul de Evidenţă a BNR: RE-PJR-18-025099 din 30.07.2009 

 

Subsemnatul(a)______________________________ membru C.A.R. cu fişa 

nr._________,domiciliat(ă) în jud.___________________________________ 

oraş/sat______________________ str. _________________________, nr.______ 

bl.______ap.______ telefon ___________________ născut(ă) în localitatea 

__________________, jud._______________ la data de ___________,  fiul (fiica) lui 

______________________ şi al ______________________, cod numeric personal 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, posesor al B.I./C.I. seria _______ număr _______ 

eliberat(ă) de Poliţia____________________ la data de ____.____._______, în calitate de 

DEBITOR  

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.37/2020 privind acordarea de facilitati pentru 

creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare , 

Declar pe propria raspundere ca mi-au fost afectate veniturile proprii si/sau 

veniturile familiei din cauza situatiei generate de pandemia de COVID-19 fata de nivelul 

anterior declararii starii de urgenta (16.03.2020) si sunt in imposibilitatea de a onora 

obligatiile de plata aferente creditului mentionat mai sus ca urmare a : 

- □ intrare in somaj tehnic a titularului Contractului de Credit; 

- □ intrare in somaj tehnic a membrilor familiei titularului Contractului de  

Credit; 

- □ concedierea (desfacerea Contractului de Munca) titularului  

Contractului de Credit; 

- □ concedierea (desfacerea Contractului de Munca) membrilor familiei titularului  

Contractului de Credit; 

- □ reducerea salariului titularului Contractului de Credit; 

- □ reducerea salariului membrilor familiei titularului Contractului de Credit; 

- □ plasarea titularului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu;  

- □ imbolnavirea cu COVID-19 ; 

- □ alte cauze : ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ . 

Mentionez ca: 
- □ la data de 16.03.2020 nu am rate scadente restante; 

- □ am efectuat plata obligatiilor restante la depunerea prezentei prin OP nr._______ 

din ____/____/______ , Mandat Postal nr._______  din ____/____/______  sau chitanta la 

ghiseu nr.___________ din ____/____/______, 

Doresc suspendarea la plata a obligatiilor restante pentru o perioada de _______ luni 

incepand cu luna _______________ 2020. 

Corespondenta doresc sa o primesc: 

- □ la adresa mentionata mai sus; 

- □ la adresa de e-mail :_________________________________@_______________; 

- □ telefonic la numarul:______________________. 

 

                     Data,                                    Semnatura, 


