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Preambul: Definirea conceptului [i scopul economisirii [i
credit`rii în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Economisirea [i creditarea în sistem colectiv pentru domeniul
locativ este o activitate de economisire cu un obiectiv prestabilit,
pentru ob]inerea de credite în Lei destinate activit`]ilor în domeniul
locativ, cu dobânzi avantajoase [i fixe, stabilite la semnarea
contractului [i independente de fluctua]iile randamentelor pe pia]a
de capital.

Prin încheierea unui contract de economisire-creditare persoana
devine client al Raiffeisen Banca pentru Locuin]e S.A. (care poate
fi denumit` în continuare „RBL“) [i astfel, membru al unui colectiv
de clien]i ai RBL. Contractele de economisire-creditare se încheie
în Lei. Prima faz` este cea de economisire, constând în depunerile
clientului RBL în favoarea colectivului de clien]i. Clientul RBL
dobânde[te astfel dreptul la o contrapresta]ie ulterioar`, sub forma

unui credit pentru domeniul locativ cu dobânzi fixe, deosebit de
avantajoase, în condi]iile men]ionate la Art. 6. Fondurile pentru
acordarea acestor credite provin în principal din sumele acumulate
de la clien]ii RBL, în special din depuneri [i ramburs`ri.

În acest scop, clientul RBL încheie un contract de economisire-
creditare pentru o anumit` sum` contractat`. Contractul de
economisire-creditare se repartizeaz` dac` sunt îndeplinite cumulativ
condi]iile de repartizare prev`zute la Art. 4 din CGC, [i anume soldul
minim stabilit prin contract a fost economisit, perioada de economisire
a fost de minim 18 luni, cifra de evaluare ]int` a fost atins` [i clientul
RBL a acceptat repartizarea. RBL restituie soldul economisit [i – dup`
verificarea garan]iilor [i a bonit`]ii – acord` creditul pentru domeniul
locativ care va reprezenta diferen]a dintre suma contractat` [i soldul
economisit. Soldul economisit se constituie din ratele de economisire,
dobânzile bonificate [i primele de stat acordate conform legii, sc`zând
comisioanele dac` acestea nu au fost pl`tite separat. Suma contractat`
reprezint` acea sum` de care clientul poate dispune pentru finan]area
proiectului locativ la începerea fazei de creditare.

Pentru a stabili ordinea de repartizare, RBL calculeaz` pentru fiecare
contract de economisire-creditare, în func]ie de suma contractat` [i
dobânda la soldul economisit, o cifr` de evaluare. Astfel, clientul
influen]eaz` momentul repartiz`rii prin comportamentul s`u de
economisire. Contractele de economisire-creditare cu cele mai mari
cifre de evaluare au prioritate la repartizare.

Scopurile pentru care se pot folosi creditele pentru domeniul locativ
sunt reglementate prin Ordonan]a de Urgen]` nr. 99/2006, cu
modific`rile ulterioare, privind institu]iile de credit [i adecvarea
capitalului. Scopul utiliz`rii este în special construirea, cump`rarea,
reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor
cu destina]ie preponderent locativ`. Alte scopuri de utilizare pot fi
de exemplu, cump`rarea de terenuri intravilane pentru construirea
de imobile cu destina]ie locativ`, precum [i preluarea unor crean]e
legate de realizarea activit`]ilor în domeniul locativ. 

Fiecare client al RBL, persoan` fizic` cu cet`]enia român` [i cu
domiciliul stabil în România, beneficiaz`, în condi]iile Ordonan]ei
de Urgen]` nr. 99/2006, cu modific`rile ulterioare, privind
institu]iile de credit [i adecvarea capitalului, de o prim` de stat
pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de
economisire-creditare încheiat cu RBL. Prima de stat va fi acordat`
clien]ilor RBL numai dup` verificarea îndeplinirii condi]iilor legale
privind acordarea primelor de stat.

Art. 1 Încheierea contractului / Comisionul de deschidere /
Alegerea variantei de tarif

(1) Contractul de economisire-creditare ia na[tere prin acceptarea
cererii de c`tre RBL. În termen de 30 de zile de la data primirii în
RBL a cererii de încheiere a contractului de economisire-creditare,
RBL confirm` clientului s`u acceptarea sau refuzul cererii de
încheiere a contractului de economisire-creditare precum [i data
intr`rii în vigoare a acestuia, care corespunde în general cu data
semn`rii cererii de c`tre client. 
(2) Suma contractat` va constitui, atât la încheierea contractului
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cât [i dup` modific`rile lui (Art. 12), un multiplu al sumei de 100 lei,
dar nu mai pu]in de 7.000 lei (suma minim` contractat`).  

(3) La încheierea unui contract de economisire-creditare se percepe
un comision de deschidere în valoare de 1% din suma contractat`.
Primele depuneri efectuate de client se vor face în contul comisionului
de deschidere. Din momentul în care a fost achitat comisionul de
deschidere precum [i alte comisioane datorate conform CGC, toate
pl`]ile care urmeaz` se consider` a fi rate de economisire-creditare.
Comisionul de deschidere nu se ramburseaz` [i nu se reduce.
Comisionul de deschidere nu va fi returnat sau redus de c`tre RBL
nici în cazul în care contractul de economisire-creditare înceteaz` (prin
reziliere, denun]are sau prin orice alt mod) [i nici dac` suma contractat`
se reduce sau dac` clientul renun]` la credit.      

(4) Clientul RBL opteaz` în cererea pentru încheierea unui contract
de economisire-creditare, pentru una dintre variantele de tarif
disponibile. Acestea se deosebesc în func]ie de nivelul dobânzii
acordate la soldul economisit (Art. 3), nivelul dobânzii aferente
creditului pentru domeniul locativ (Art. 10), valoarea ratei regulate
de economisire (Art. 2), în func]ie de valoarea factorului cifrei de
evaluare (Art. 4), de valoarea ratei de rambursare (Art. 10), de bonusul
acordat de RBL, în anumite condi]ii, în varianta AVANTAJ
ECONOMISIRE (Art. 1), precum [i de posibilitatea de schimbare a
variantei de tarif (Art. 12).   

(5) Dac` la încheierea contractului clientul a ales varianta AVANTAJ
ECONOMISIRE, clientul va primi o singur` dat` un bonus în valoare
de 0,2% din suma contractat`, dac` urm`toarele condi]ii sunt
îndeplinite cumulativ:
• la repartizare, clientul RBL renun]` la întregul credit pentru
domeniul locativ,
• contractul de economisire-creditare exist` de cel pu]in 5 (cinci)
ani în varianta de tarif AVANTAJ ECONOMISIRE [i are un
sold economisit de cel pu]in 50% din suma contractat`.

Bonusul se crediteaz` în contul clientului la data pl`]ii soldului
economisit [i nu se pl`te[te separat.

Variantele de tarif B cu cele mai importante caracteristici,
inclusiv comisioanele percepute de RBL, sunt prezentate în
tabelul din anex`.

Art. 2 Depuneri în contul de economii

(1) Valoarea contribu]iei lunare a clientului conform contractului de
economisire-creditare (rata regulat` de economisire) depinde de
varianta de tarif aleas` [i rezult` din tabelul din anex`.

(2) Clientul poate efectua depuneri speciale (care dep`[esc valoarea
stabilit` a ratei lunare regulate de economisire). RBL poate condi]iona
efectuarea de depuneri speciale de acordarea unei aprob`ri prealabile. 

(3) În cazul în care clientul RBL nu a pl`tit 6 rate regulate de
economisire, incluzând pl`]ile speciale, iar în urma notific`rii de plat`
trimis` în scris de RBL, acesta nu î[i achit` obliga]iile restante în
termen de 2 luni, RBL poate rezilia contractul de economisire-
creditare. RBL poate face uz de acest drept [i în situa]ia în care
comisionul de deschidere de cont nu a fost achitat integral.

(4) În cazul în care soldul economisit dep`[e[te suma contractat`, RBL
poate rezilia contractul de economisire-creditare.

Art. 3 Dobânda la soldul economisit

La soldul economisit conform contractului de economisire-creditare

se acord` o dobând` anual` fix`, calculat` la zi, de 1,5%  în variantele
de tarif RAPID [i STANDARD [i de 3% în varianta de tarif
AVANTAJ ECONOMISIRE. Dobânda se calculeaz` pentru luna
calendaristic` de 30 zile [i anul calendaristic de 360 zile. Dobânzile
se crediteaz` în contul de economisire la sfâr[itul fiec`rui an
calendaristic sau la data restituirii soldului economisit. Eliberarea
dobânzilor se face numai împreun` cu soldul economisit.

Art. 4 Repartizarea contractului de economisire-creditare

(1) Repartizarea contractului de economisire-creditare este o condi]ie
pentru plata sumei contractate. RBL efectueaz` repartiz`rile
contractelor în ultima zi a lunii (data de repartizare). Pentru a stabili
contractele care vor fi repartizate la o anumit` dat` (data de
repartizare), RBL va proceda în modul urm`tor: fiecare ultim` zi a
unei luni calendaristice este o dat` de evaluare, urmând ca data de
repartizare aferent` s` fie dup` trei luni.

La data de evaluare se determin` cifra de evaluare ca unitate de m`sur`
pentru economiile efectuate de clientul RBL. Cifra de evaluare a
fiec`rui contract de economisire-creditare este raportul între suma
dobânzilor la soldul economisit pân` la data de evaluare [i o miime a
sumei contractate, înmul]it cu factorul cifrei de evaluare respective [i
cu un factor de randament. Factorul cifrei de evaluare depinde de
varianta de tarif [i rezult` din tabelul din anex`, fiind de 5,1 în varianta
de tarif RAPID, de 3,1 în varianta de tarif STANDARD [i de 1,2 în
varianta de tarif AVANTAJ ECONOMISIRE. Factorul de randament
este egal cu soldul economisit existent la data limit` a evalu`rii împ`r]it
la jum`tatea sumei contractate, având îns` o valoare de minim 0,8 (1
în varianta de tarif AVANTAJ ECONOMISIRE) [i maxim 2.
Dobânzile anului curent care înc` nu au fost capitalizate nu se vor lua
în considerare la calcularea factorului de randament. Formulele
utilizate pentru calculul cifrei de evaluare sunt urmatoarele:

CE = cifra de evaluare; Σdobeval = suma dobânzilor la soldul
economisit pân` la data de evaluare; SSCC  = suma contractat`; 
fCE = factorul cifrei de evaluare; fR = factorul de randament; 
SEeval = soldul economisit existent la data limit` a evalu`rii;     

Fiecare contract de economisire-creditare trebuie s` îndeplineasc`
pentru repartizare urm`toarele condi]ii:

a) Economisirea la data limit` a evalu`rii a soldului minim de 40%
din suma contractat` în variantele de tarif RAPID [i STANDARD
[i de 50% din suma contractat` în varianta de tarif AVANTAJ
ECONOMISIRE.
b) Realizarea unei perioade minime de economisire de 18 luni de
la data încheierii contractului, adic` cel pu]in 15 luni la data limit`
a evalu`rii.
c) Realizarea unei cifre de evaluare care trebuie s` fie cel pu]in 80
(cifr` minim` de evaluare) [i care va avea cel pu]in valoarea cifrei
de evaluare ]int` la data limit` a evalu`rii. 
d) Declara]ia clientului RBL, dup` chestionarea de c`tre RBL,
privind acceptarea repartiz`rii. Declara]ia scris` a accept`rii
repartiz`rii trebuie prezentat` RBL pân` la sfâr[itul lunii dinainte
de repartizare.

La repartizare au prioritate contractele de economisire-creditare cu
cifra de evaluare mai mare. Cifra de evaluare ]int` corespunde celei
mai mici cifre de evaluare, la care se pot repartiza din fonduri
disponibile la o anumit` dat` de repartizare toate contractele cu aceea[i
cifr` de evaluare, care îndeplinesc premisele pentru repartizare.
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(2) Dac` clientul RBL trece la alt` variant` de tarif, atunci cifra de
evaluare se va recalcula cu ocazia urm`torului termen de evaluare,
retroactiv de la data intr`rii în vigoare a contractului ini]ial. Repartizarea
se poate amâna printr-o modificare a contractului (Art. 12).

(3) Înainte de repartizare, RBL nu se poate angaja s` pun` la dispozi]ia
clientului suma contractat` la un anumit termen.

Art. 5 Refuzul repartiz`rii: Continuarea contractului

(1) Clientul RBL poate revoca în scris declara]ia de acceptare a
repartiz`rii în condi]iile în care nu s-a acordat nicio tran[` din suma
contractat`.    

(2) În cazul în care se revoc` declara]ia de acceptare a repartiz`rii, se
va continua derularea contractului.   

(3) La repartizarea unui astfel de contract de economisire-creditare,
este necesar` o nou` declara]ie de acceptare a repartiz`rii. În rest,
pentru noua repartizare, sunt valabile reglement`rile de la Art. 4.

Art. 6 Acordarea soldului economisit [i a creditului, conform
contractului de economisire-creditare

La data de repartizare a contractului de economisire-creditare, RBL
pune la dispozi]ia clientului soldul economisit existent [i dreptul de
a beneficia de un credit pentru domeniul locativ, în condi]iile
men]ionate mai jos. Clientul RBL, al c`rui contract de economisire-
creditare îndepline[te condi]iile de repartizare conform Art. 4, va fi
consultat în termen de cel mult 15 zile dup` data de evaluare respectiv`
cu privire la acceptarea repartiz`rii. Totodat`, RBL informeaz`
clientul cu privire la data de repartizare preconizat` [i la documenta]ia
necesar` ob]inerii unui credit. Dup` data de repartizare, clientul RBL
poate dispune asupra soldului economisit. În vederea ob]inerii
creditului împreun` cu soldul economisit, documenta]ia necesar`
ob]inerii creditului trebuie s` fie primit` de RBL cu cel pu]in o lun`
înainte de data repartiz`rii [i condi]iile prev`zute în Art. 7 trebuie s`
fie îndeplinite pân` la data repartiz`rii.   

În cazul în care clientul depune doar declara]ia scris` a accept`rii
repartiz`rii, cu o lun` înaintea datei de repartizare preconizate, dup`
data de repartizare preconizat`, clientului îi va fi pus la dispozi]ie
numai soldul economisit. Creditul pentru domeniul locativ poate fi
acordat numai dup` depunerea întregii documenta]ii necesare ob]inerii
creditului [i cu condi]ia îndeplinirii cerin]elor Art. 7. În termenul
prev`zut de lege de la data primirii dosarului de credit, RBL va analiza
[i aproba/refuza acordarea creditului, informând clientul în acest sens.
Termenul prev`zut la Art. 8 va fi respectat.         

În cazul în care exist` clien]i care [i-au dat acceptul pentru repartizare
dar nu li se poate acorda creditul pentru domeniul locativ pentru c`
nu îndeplinesc cerin]ele Art. 7, ace[tia vor fi informa]i în acest sens
de c`tre RBL.    

Valoarea creditului pentru domeniul locativ se calculeaz` ca diferen]`
dintre suma contractat` [i soldul economisit existent.  

Art. 7 Condi]iile acord`rii creditului / Garan]ii 

(1) Acordarea creditului pentru domeniul locativ se va face conform
condi]iilor prev`zute în contractul de credit, care va fi încheiat între
client [i RBL.    

(2) RBL are dreptul de a solicita constituirea unor garan]ii suficiente
pentru crean]ele sale rezultate din acordarea creditului pentru
domeniul locativ. De regul`, aceste garan]ii constau în ipoteci asupra
unor imobile situate în ]ar` sau alte tipuri de garan]ii prev`zute de
reglement`rile B`ncii Na]ionale a României sau de normele interne
ale RBL, [i care pot fi, f`r` a se limita, la urm`toarele: garan]ii
personale (se refer` la garan]ii personale furnizate de ter]i), garan]ii

reale (gaj cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gaj f`r`
deposedare) etc.         

(3) Valoarea garan]iei va fi calculat` prin aplicarea unui coeficient de
ajustare (stabilit în func]ie de posibilitatea de depreciere în timp a
valorii garan]iei) la valoarea just`/de pia]` a garan]iei. În vederea
stabilirii valorii juste/de pia]` a garan]iei, de regul` RBL desemneaz`
un expert autorizat în acest sens, expert care poate fi [i salariat al RBL.

(4) Tot în scopul garant`rii corespunz`toare a creditului, RBL poate
solicita clien]ilor asigurarea bunurilor aduse în garan]ie pentru
creditele acordate sau/ [i contractarea unor asigur`ri împotriva
riscului de nerambursare a creditului [i asigur`ri de via]`.
Asigur`rile sau, dup` caz, drepturile rezultate din aceste asigur`ri
vor fi contractate, respectiv, cesionate în favoarea RBL pân` la
rambursarea integral` a creditului. 

(5) Indiferent de garan]ia constituit`, în momentul analiz`rii cererii
de credit, RBL va analiza, ca o condi]ie de acordare a creditului,
bonitatea clientului [i dovada c` ramburs`rile (Art. 10, alin. 2) pot fi
efectuate f`r` a periclita alte obliga]ii de plat` asumate de client.         

(6) La încheierea contractului de credit se pot conveni [i alte condi]ii
de acordare a creditului.          

Art. 8 Acordarea creditului pentru domeniul locativ     

(1) RBL acord` creditul in Lei în condi]iile men]ionate la Art. 6 [i
Art. 7. Creditul poate fi folosit numai pentru finan]area activit`]ilor
în domeniul locativ, conform Ordonan]ei de Urgen]` nr. 99/2006,
cu modific`rile ulterioare, privind institu]iile de credit [i adecvarea
capitalului.

(2) În cazul în care clientul RBL nu solicit` creditul - total sau par]ial
- în termen de doi ani de la data repartiz`rii contractului de
economisire-creditare, RBL va putea fixa clientului un ultim termen
de dou` luni pentru solicitarea creditului. Dac` nici dup` acest termen
creditul nu este solicitat, atunci RBL nu mai este obligat` s` acorde
creditul, excep]ie f`când cazurile în care clientul demonstreaz` c` nu
se face vinovat de întârziere. În cazul nesolicit`rii creditului în perioada
men]ionat` mai sus, clientul nu mai are niciun drept asupra creditului
sau a creditului r`mas nesolicitat (în situa]ia utiliz`rii par]iale a
creditului). În notificarea de fixare a termenului final de solicitare a
creditului, RBL va informa clientul asupra efectelor juridice ale
nesolicit`rii creditului.

Art. 9 Comisioane de credit

Tipologia [i valorile comisioanelor ce vor fi percepute pentru [i pe
durata creditului pentru domeniul locativ vor fi stabilite în contractul
de credit care va fi încheiat între client [i RBL conform reglement`rilor
legale în vigoare la data respectiv`.

Art. 10 Dobânda [i rambursarea creditului pentru domeniul
locativ 

(1) Rata anual` a dobânzii aferent` creditului pentru domeniul locativ
este de 4,5% în cazul variantelor de tarif RAPID [i STANDARD [i
de 6% în cazul variantei AVANTAJ ECONOMISIRE. RBL
calculeaz` dobânzile lunar, pe baza decont`rii la zi a tuturor credit`rilor
[i debit`rilor efectuate pe contul de credit. Dobânzile se calculeaz`
pentru luna calendaristic` de 30 zile [i anul calendaristic de 360 zile.
Dobânzile devin scadente [i se achit` pân` la sfâr[itul fiec`rei luni,
împreun` cu rata de rambursare. 

(2) Pentru rambursarea creditului pentru domeniul locativ [i a
dobânzilor (vezi alin. 1 [i 3), clientul va achita lunar o rat` de
rambursare. Valoarea ratei de rambursare depinde de varianta de tarif
aleas` [i rezult` din tabelul din anex`. 
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(3) Comisioanele [i cheltuielile care cad în sarcina clientului RBL,
conform contractului, devin scadente [i se vor achita imediat dup`
fiecare opera]iune care genereaz` aceste comisioane [i cheltuieli. 

(4) Prima plat` a ratei de rambursare este scadent` la finele lunii
urm`toare celei în care a fost utilizat creditul. Urm`toarele rate devin
scadente [i se achit` pân` la finele fiec`rei luni calendaristice. În cazul
în care scaden]a pl`]ilor datorate nu este într-o zi lucr`toare bancar`,
plata se va face în prima zi lucr`toare bancar` urm`toare scaden]ei.

(5) Clientul RBL are dreptul s` efectueze oricând ramburs`ri
anticipate.

(6) În cazul în care clientul RBL se afl` în întârziere cu plata ratelor
de rambursare constând din ramburs`ri ale creditului datorat sau alte
comisioane [i cheltuieli, RBL va avea dreptul s` calculeze - f`r` a
prejudicia alte preten]ii ce i se cuvin - dobânzi penalizatoare. Condi]iile
de calculare a dobânzilor penalizatoare [i cuantumul acestora vor fi
definite în cadrul contractului de credit.

Art. 11 Rezilierea contractului de economisire-creditare /
contractului de credit pentru domeniul  locativ de c`tre RBL

(1) RBL poate rezilia contractul de economisire-creditare conform
condi]iilor prev`zute în  Art. 2 aliniat 3 [i 4.   

(2) RBL poate rezilia contractul de credit, declarând întreaga sa crean]`
ca fiind scadent` imediat [i poate solicita rambursarea integral` a
acesteia, în urm`toarele condi]ii:   

a) Clientul RBL se afl` în întârziere de plat` cumulând cel pu]in
valoarea a dou` rate de rambursare [i nu achit` aceste restan]e în termen
de 30 zile de la primirea avertismentului scris al RBL prin care i se
aduce la cuno[tin]` posibilitatea rezilierii contractului;
b) Valoarea garan]iilor a sc`zut atât de mult, încât nu mai exist` o
garantare suficient` a creditului [i, în pofida solicit`rii RBL de a
suplimenta cu alte garan]ii, acestea nu sunt aduse într-un termen
adecvat;
c) F`r` acordul scris prealabil al RBL, bunul adus în garan]ie este
înstr`inat, \nchiriat, grevat în totalitate sau în parte sau asupra sa se
constituie orice alte drepturi în favoarea ter]ilor sau i se schimb`
destina]ia;
d) Datele furnizate pentru acordarea creditului au fost incorecte sau
incomplete;
e) În cazul apari]iei unei situa]ii expres prev`zute în contractul de credit
precum [i/ sau de reglement`rile legale în vigoare.  

(3) RBL nu îi revine alt drept de reziliere în afara celor men]ionate
mai sus.  

Art. 12 Modific`ri ale contractului de economisire-creditare:
divizarea, conexarea contractelor de economisire-creditare,
reducerea sau majorarea sumei contractate, modificarea
variantei de tarif

(1) Divizarea, conexarea, modificarea variantei de tarif a contractelor
de economisire-creditare, precum [i reducerea sau majorarea sumei
contractate sunt modific`ri contractuale ce se pot realiza doar cu
acordul RBL. În cazul unei modific`ri contractuale, cifra de evaluare
(Art. 4 alin. 3) se recalculeaz` retroactiv de la data intr`rii în vigoare
a contractului ini]ial. Contractele modificate trebuie s` îndeplineasc`
condi]iile din Art. 4 [i pot fi repartizate cel mai devreme la trei luni
dup` modificarea contractului.

(2) În cazul diviz`rii, suma contractat` [i soldul economisit vor fi
împ`r]ite pe noile contracte rezultate, în func]ie de alegerea clientului,
[i trebuie achitat un comision de modificare în valoarea men]ionat`
în Anex`, care devine scadent [i pl`tibil la data diviz`rii contractului
de economisire-creditare. Contractul ini]ial trebuie s` aib` achitate

toate comisioanele datorate RBL. Pentru contractul nou creat se
calculeaz` [i se percepe – propor]ional cu perioada r`mas` pân` la
sfâr[itul anului – un comision de administrare în valoarea men]ionat`
în Anex`.

(3) La conexarea a dou` contracte de economisire-creditare sumele
contractate [i soldurile economisite vor fi cumulate într-un singur
contract. Conexarea se poate realiza între mai mult de dou`
contracte de economisire-creditare. În acest caz, pentru fiecare
conexare a câte dou` contracte, va fi perceput un comision de
modificare în valoarea men]ionat` în Anex`. În cazul în care
contractele ce urmeaz` a fi conexate au titulari diferi]i, în primul
rând se efectueaz` transferul unuia din contracte conform Art. 13
(percepându-se inclusiv comisionul de modificare), astfel încât
ambele contracte s` aib` acela[i titular [i, ulterior, se efectueaz`
conexarea f`r` a se mai percepe comisionul de modificare pentru
aceast` din urm` modificare. Pot fi conexate numai contracte cu
aceea[i variant` de tarif pentru care au fost achitate toate
comisioanele datorate RBL.

(4) În cazul unei reduceri, suma contractat` r`mas` în urma reducerii
trebuie s` corespund` cel pu]in sumei minime admise la contractele
de economisire-creditare de 7.000 lei. Comisionul de deschidere, care
corespunde sumei contractate cu care a fost redus contractul, nu se
ramburseaz`. 

(5) Majorarea sumei contractate se va efectua cu o valoare de minim
3.000 lei, cu excep]ia cazurilor în care RBL poate aproba majorarea
sumei contractate cu o valoare mai mic`. Se calculeaz` un comision
de majorare de 1% din valoarea cu care se majoreaz` suma contractat`,
care devine scadent [i pl`tibil la data major`rii sumei contractate.
Majorarea sumei contractate nu mai poate fi solicitat` în cazul în care
RBL nu mai ofer` contracte noi în varianta convenit` a tarifului. 

(6) RBL nu accept` trecerea ulterioar` de la varianta de tarif
AVANTAJ ECONOMISIRE la variantele RAPID [i STANDARD.
RBL poate accepta trecerea de la varianta de tarif RAPID [i
STANDARD la varianta AVANTAJ ECONOMISIRE, caz în care
dobânda la soldul economisit va deveni 3% de la începutul anului
calendaristic în care a avut loc schimbarea respectiv` de tarif. Pentru
modificarea variantei de tarif contractul respectiv trebuie s` aib`
achitate toate comisioanele datorate RBL. În plus, trebuie achitat un
comision de modificare în valoarea men]ionat` în Anex`, care devine
scadent [i pl`tibil la data modific`rii variantei de tarif a contractului
de economisire-creditare.

Art. 13 Cesionarea [i transferul contractului de economisire-
creditare

Clientul poate cesiona drepturile rezultate din contractul de
economisire-creditare sau institui garan]ie real` mobiliar` asupra
soldului economisit doar cu aprobarea prealabil` a RBL. De asemenea,
tot cu aprobarea prealabil` a RBL [i cu condi]ia ca respectivul contract
s` aib` achitat comisionul de deschidere datorat RBL, clientul poate
transfera (modificarea titularului) toate drepturile [i obliga]iile ce
decurg din contractul de economisire-creditare. Se calculeaz` un
comision de modificare în valoarea men]ionat` în Anex`, care devine
scadent [i pl`tibil la data transferului contractului de economisire-
creditare.

Art. 14 Încetarea contractului de economisire-creditare /
contractului de credit prin denun]are de c`tre client

(1) Clientul RBL poate denun]a oricând contractul de economisire-
creditare. Acesta poate solicita restituirea soldului economisit, cel
mai devreme la împlinirea a 3 luni de la data primirii de c`tre RBL
a solicit`rii de denun]are a contractului completat` corect.
La solicitarea clientului, RBL restituie soldul economisit mai
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devreme, cu re]inerea unui comision de 1 % din soldul economisit.
Nu sunt posibile denun]`ri par]iale ale contractului de economisire-
creditare sau restituiri par]iale din soldul economisit. Pân` la restituirea
soldului economisit, RBL va continua s` bonifice dobânda stabilit`
conform contractului (Art. 3).

(2) Atâta timp cât nu a început restituirea soldul economisit, RBL
continu`, la cererea clientului, derularea contractului de economisire
în acelea[i condi]ii existente înainte de solicitarea de denun]are. 

(3) În cazul în care 25% din toate fondurile RBL disponibile pentru
repartizare nu sunt suficiente pentru rambursarea soldurilor
economisite din contractele denun]ate, atunci ramburs`rile pot fi
amânate cu cel mult 6 luni de la data primirii de c`tre RBL a solicit`rilor
de denun]are.

(4) În faza de creditare, clientul RBL poate rambursa oricând toate
sumele datorate RBL, (comisioane, cheltuieli, dobânzi, credit pentru
domeniul locativ) din contractul de creditare pentru domeniul locativ.
Acest contract înceteaz` imediat dup` aceea, astfel încât nu este
necesar` o denun]are din partea clientului RBL.

Art. 15 Administrarea contului de economisire-creditare/
administrarea creditului

(1) Toate intr`rile de sume destinate economisirii, precum [i dobânzile
aferente soldului economisit sunt creditate în contul de economisire-
creditare al clientului. Toate ie[irile de sume, precum [i dobânzile,
comisioanele, cheltuielile [i alte sume care revin în sarcina clientului
sunt debitate din contul acestuia.   

(2) Anual, la sfâr[itul fiec`rui an calendaristic, RBL va stabili situa]ia
soldurilor finale ale  conturilor de economisire-creditare ale clien]ilor.
În primele dou` luni dup` expirarea anului calendaristic, RBL va
transmite clientului un extras de cont în care se face precizarea c`
extrasul va fi considerat acceptat de c`tre client dac` acesta nu va
depune contesta]ie scris` în decurs de 30 zile de la primirea extrasului.    

(3) Administrarea creditului va fi reglementat` prin contractul de
credit. 

Art. 16 Comisionul de administrare a contului de economisire-
creditare, alte comisioane [i cheltuieli

(1) Pentru fiecare cont de economisire-creditare al clientului, RBL
calculeaz` [i percepe la începutul fiecarui an – în primul an contractual
propor]ional cu perioada r`mas` pân` la sfâr[itul anului – un comision
de administrare în valoarea men]ionat` în Anex`.

(2) În cazul urm`toarelor modific`ri acceptate de RBL: divizare,
conexare, reducere sum` contractat`, cesiune/ transfer [i modificare
variant` de tarif, la data efectu`rii modific`rii contractului RBL va
percepe un comision de modificare în valoarea men]ionat` în Anex`
care devine scadent [i pl`tibil la data oper`rii modific`rii.

(3) RBL î[i rezerv` dreptul de a percepe clien]ilor [i alte costuri
percepute de ter]i pe care RBL le va suporta pe parcursul derul`rii
contractelor de economisire-creditare [i care pot decurge, dar f`r` a
se limita, din: viramente, modific`ri ale sumei contractate, rescaden]`ri
de credite, etc.

(4) Cheltuielile aferente derul`rii contractului, în special cheltuielile
ocazionate de constituirea, monitorizarea [i valorificarea garan]iilor
(de ex. înregistrarea în Registrele de publicitate, taxe notariale [i legale,
onorariile avoca]iale, costurile expertizelor, a evalu`rilor, a
reevalu`rilor [i a controalelor de construc]ii, costurile [i taxele
execut`rii silite) vor fi suportate de c`tre clientul RBL.  

Art. 17 Compens`ri, re]ineri

(1) Clientul are dreptul la compens`ri, efectuate în condi]iile legii,
numai dac` crean]a sa este recunoscut` de c`tre RBL sau rezult`
dintr-un act normativ sau dintr-un titlu executoriu. 

(2) Clientul este de acord ca RBL s` compenseze crean]ele scadente
pe care acesta le de]ine asupra sa, rezultate din rela]ia de afaceri
RBL-client, cu soldul contului de economii al clientului precum [i
cu alte crean]e de]inute de client asupra RBL chiar dac` acestea nu
au ajuns înc` la scaden]`. 

(3) Dac` clientul RBL nu-[i îndepline[te obliga]iile fa]` de RBL,
aceasta poate refuza îndeplinirea unor obliga]ii care îi revin fa]` de
client, dac` respectivele obliga]ii decurg din raporturi juridice
încheiate între p`r]i. 

Art. 18 Dreptul de dispozi]ie dup` decesul clientului RBL

În cazul decesului clientului RBL, contractul de economisire-
creditare poate fi continuat sau încetat de c`tre mo[tenitorii care
î[i dovedesc aceast` calitate cu certificat de mo[tenitor sau cu
hot`râre judec`toreasc`.  

Art. 19 Limitarea r`spunderii 

RBL nu este responsabil` pentru daunele care sunt cauzate clien]ilor
prin perturbarea activit`]ii sale, în m`sura în care nu poate influen]a
aceast` stare de fapt sau se produc ca urmare a dispozi]iilor unor
acte normative emise de autorit`]i ale statului. Acela[i lucru este
valabil în cazul în care RBL suspend` complet sau par]ial ori reduce
activitatea dintr-un motiv temeinic, independent de voin]a sa. RBL
va comunica public inten]ia sa de închidere sau de reducere a
activit`]ii.  

Art. 20 Comunic`ri       

Comunic`rile în scris ale RBL se consider` ca fiind remise, dac`
au fost transmise la ultima adres` comunicat` de c`tre clientul RBL.
Declara]iile scrise ale clientului RBL sunt valabile începând din
ziua primirii acestora de c`tre RBL la sediul s`u.  

Clientul este obligat s` notifice RBL orice modificare a datelor sale
de identificare (numele [i prenumele, codul numeric personal –
CNP, cet`]enia, domiciliul, etc.), declarate la încheierea ori pe
parcursul derul`rii contractului de economisire-creditare, în termen
de 30 de zile de la data producerii acesteia. Clientul RBL r`spunde
pentru daunele produse datorit` neîndeplinirii acestei obliga]ii.

Art. 21 Consecin]e legale din procedura de  derulare
simplificat` 

De la data deschiderii procedurii de derulare simplificat` nu mai
este permis` modificarea niciunui contract de economisire-
creditare, nu se mai accept` nici o rat` de economisire [i nu se va
mai efectua nicio repartizare a contractelor.  Nu se mai acord` alte
credite. Soldurile economisite se vor restitui dup` deducerea
costurilor de derulare, conform fondurilor disponibile. Restituirile
vor fi efectuate din fondurile disponibile, aplicându-se acela[i
procent  asupra crean]elor clien]ilor, f`r` s` existe crean]e prioritare.
Ratele de rambursare pentru creditele acordate trebuie achitate în
continuare, acest lucru fiind valabil [i pentru toate comisioanele
contractelor de economisire [i contractelor de creditare pentru
domeniul locativ care ajung la scaden]`. 
În cazul pronun]`rii unei hot`râri judec`tore[ti de începere a
procedurii falimentului RBL, procedura de derulare simplificat`
se încheie.
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* Bazele de calcul: Clientul pl`te[te la sfâr[itul fiec`rei luni rata de economisire. Comisionul de deschidere va fi pl`tit separat, comisionul de
administrare a contului [i eventualele prime de stat nu au fost luate în considerare. Înainte de repartizare, RBL nu se poate angaja s` pun` la
dispozi]ia clientului suma contractat` la un anumit termen.

Art. 22 Modific`ri ale  CGC 

Condi]iile generale pentru contractele de economisire-creditare pot
fi modificate cu respectarea actelor normative în vigoare [i cu
aprobarea prealabil` a B`ncii Na]ionale a României. Comisioanele
pot fi modificate f`r` acordul B`ncii Na]ionale a României.
Modificarea comisioanelor nu afecteaz` contractele de economisire-

creditare aflate în derulare, afar` de cazul în care acest aspect este
impus de lege. 

Art. 23 Sediul instan]ei competente

Sediul instan]ei competente pentru toate litigiile din contractele de
economisire-creditare/contractele de credit este la Bucure[ti.
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Art.

1/12

1

2

3

4

4

4

4

10

10

12

14

16

Rata regulat` de economisire
lunar`, \n ‰ din suma contractat`
Dobânda la soldul economisit
anual` \n %, capitalizare anual`

Perioada minim` de economisire -
\n luni

Soldul minim economisit
\n % din suma contractat`

Rata dobânzii la credit
anual` \n %, calcul [i scaden]` lunar`

Rata de rambursare (dobând` [i credit)
lunar`, \n ‰ din suma contractat`

Comision de administrare a contului de
economisire-creditare \n Lei, perceput anual
Perioada de economisire pentru clientul
care economise[te \n mod regulat pân` la

repartizare, aprox. *:

Comision de modificare a contractului 
de economisire-creditare

\n Lei, perceput pentru modific`ri contractuale
(cu excep]ia major`rii sumei contractate)

la data efectu`rii modific`ri
Comision de restituire anticipat` ca urmare
a denun]`rii contractului de c`tre client

\n % din soldul economisit

Cifra minim` de evaluare

Factorul cifrei de evaluare

Bonus

Comision deschidere cont [i
Comision de majorare a sumei contractate

1% din suma contractat` la \ncheierea contractului respectiv
1% din suma cu care se majoreaz` suma contractat`

0,2% din suma
contractat`

\n condi]iile Art. 1

457

3

1,2

18

80

50

6

4

5

1

36

9 ani [i 6 luni

1,5

3,1

18

80

40

4,5

5

5

1

36

8 ani

1,5

5,1

18

80

40

4,5

7

5

1

36

5 ani [i 6 luni

Varianta de tarif Rapid (BR) Standard (BS)
Avantaj Economisire

(BAE)
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