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CONTRACT DE CREDIT 

- TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE - 

Nr. [a se insera]/ [a se insera] 

 

Încheiat între: 

(1) REVO TECHNOLOGIES IFN S.A., cu sediul în Calea Floreasca, nr 169x, Floreasca 

Cube, Corp B, etaj 1, biroul 14, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului 

București sub nr. J40/12941/2019, cod unic de înregistrare 41699896, capital social subscris si varsat 

940.000 RON, cont IBAN nr. RO15RZBR0000060021595233, pentru disponibilități în RON și cont 

IBAN nr. RO84RZBR0000060021595252, pentru disponibilități în EUR, deschise la Raiffeisen 

Bank, înregistrată în Registrul General al Băncii Naționale a României sub numărul RG-PJR-41-

110356/28.08.2020, reprezentată legal de Raul Durma, în calitate de Director General, în calitate de 

creditor, denumită în continuare „REVO” 

si  

(2) Domnul/Doamna [a se insera], cetatean [a se insera], cu domiciliul in [a se insera], str. [a 

se insera] nr. [a se insera], bl. [a se insera], et. [a se insera], ap. [a se insera], judet/sector [a se insera], 

posesor/posesoare al/a CI seria [a se insera] nr. [a se insera], emis de [a se insera], valabil pana la 

data de [a se insera], Cod Numeric Personal [a se insera], in calitate de imprumutat, denumit(a) in 

continuare “Client”, 

Denumite in continuare in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Partile”. 

PREAMBUL 

(A) Prezentul document constituie termenii si conditiile speciale („TCS”) ale Tragerii (asa cum 

este definita in CGC), care sunt ataşate la, şi formeaza o parte integranta din Contract (astfel cum 

acest termen este definit in CGC) incheiat intre REVO si Client. 

(B) Prevederile prezentelor TCS guverneaza relatia Clientului cu REVO cu privire la Tragere si 

se completeaza cu prevederile conditiilor generale de creditare („CGC”). In cazul oricarei 

neconcordante intre prezentele TCS si CGC, prevederile TCS vor prevala. 

(C) Toti termenii definiti in CGC se aplica prezentelor TCS, cu exceptia situatiei in care in 

prezentul document sunt definiti altfel. 

1.  Tip de Credit Credit de consum pentru nevoi personale  

2.  Destinaţia Achizitia de Bunuri 

3.  Dreptul de retragere 

poate fi exercitat 

pana la 

 

__________________ 

4.  Valoare Bun __________________ 
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5.  Suma Tragerii __________________ [se va insera suma in cifre si litere] 

6.  Moneda  RON 

7.  Perioada de 

creditare 

_________ luni, calculata de la data semnarii prezentelor TCS si 

pana la data de ________________. 

8.  Data maturitatii data de ________________ [se va insera]. 

9.  Acordare/Utilizare Tragerea poate fi utilizata integral. 

Punerea la dispozitie se va efectua dupa verificarea indeplinirii 

conditiilor de eligibilitate si semnarea Contractului de Credit, prin: 

a) ☐ suma Tragerii pentru achiziția de Bunuri va fi transferată în 

contul Vanzatorului. Dupa acceptarea Cererii de catre REVO si 

efectuarea Tragerii pentru achiziția de Bunuri, Vanzatorul va livra 

Bunurile Clientului, iar suma Tragerii va fi transferata de catre 

REVO direct in contul Vanzatorului, in datele convenite cu 

Vanzatorul; sau 

b) ☐ suma Tragerii de numerar se va ridica de la casieriile bancii; 

sau 

c) ☐ suma Tragerii pentru transfer pe Card se va transfera în contul 

atasat Cardului. 

Tragerea se considera realizata: 

a) la data acceptarii Cererii de catre REVO, pentru Tragerea pentru 

achiziția de Bunuri; 

b) la data ridicarii sumei Tragerii de numerar de la casieria bancii ; 

c) la data transferului sumei Tragerii pentru transfer pe Card. 

10.  Contul  __________________ 

11.  Dobanda  Rata dobânzii (Rd) este _________%/an, fixă, pe întreaga perioada 

de creditare 

12.  Plata dobânzii  Plata dobanzii se va efectua lunar la data plătii ratei de credit, 

potrivit graficului de plata. 

 

13.  Dobânda 

penalizatoare 

(Rd) + Daune moratorii de ___%. 

14.  Comisioane 0 RON 
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15.  Asigurare Polita de asigurare ________________, seria ________________ , 

nr. ________________, emisa de catre ________________ , la data 

de ________________. REVO va fi desemnata ca beneficiar al 

indemnizatiei de asigurare, iar originalul contractelor de asigurare 

se păstrează de catre REVO. Politele de asigurare vor fi reînnoite 

periodic, astfel încât asigurarea sa fie mentinuta in vigoare până la 

achitarea integrala a Creditului, la care se adauga dobanzile, 

dobanzile penalizatoare, comisioanele, precum si toate costurile, 

taxele ocazionate direct sau indirect de acordarea Creditului/ 

Tragerii. 

16.  Dobanda Anuala 

Efectiva (DAE) 

[se va include]% pe an 

17.  Costul Total al 

Creditului 

[se va include] RON si reprezinta toate costurile, inclusiv dobanda, 

taxele si orice alte costuri pe care Clientul trebuie sa le suporte in 

legatura cu Contractul si care sunt cunoscute de REVO. 

18.  Valoarea Totala 

platibila de catre 

Client la sfarsitul 

perioadei de 

creditare 

[se va include] RON si reprezinta suma dintre Suma Tragerii si 

Costul Total al Creditului. In plus fata de aceasta si daca este cazul, 

Clientul va suporta si comisionul unic pentru servicii prestate la 

cererea Clientului in cuantum de 0 RON. 

19.  Graficul de 

Rambursare  

Graficul de Rambursare este atasat ca Anexa 1. 

20.  Conditii Obligatia REVO de a pune la dispozitie Tragerea si dreptul 

Clientului de a efectua Trageri din Credit, iau nastere  numai dupa 

indeplinirea cumulativa a conditiilor mentionate in articolul 6.5.4 

din CGC. 

 

Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, din care 1 exemplare pentru 

REVO şi 1 (un) exemplar pentru Client, toate avand aceeasi valoare juridica. 
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Anexa 1 

Grafic de Rambursare 

PLANUL DE RAMBURSARE 
 

Acordul de împrumut nr. [       ]   din [     ]   încheiat pe baza 
Acordului-cadru de împrumut din [     ] 

 

 

Creditor: REVO TECHNOLOGIES IFN S.A., cu sediul în Calea Floreasca nr. 169, corp X, camera 14, etaj 
2, Sectorul 1, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12941/2019, 

cod unic de înregistrare 41699896, capital social subscris si varsat 940.000 RON, cont IBAN nr. 

RO15RZBR0000060021595233, pentru disponibilități în RON și cont IBAN nr. 

RO84RZBR0000060021595252, pentru disponibilități în EUR, deschise la Raiffeisen Bank, înregistrată în 
Registrul General al Băncii Naționale a României sub numărul RG-PJR-41-110356/28.08.2020. 

 

Client (debitor): [name and surname], [address] 
 

Sumă trasă: [order amount] 

 
Perioada împrumutului: [loan period] 

 

Data încheierii și intrării în vigoare a contractului de împrumut: [loan date] 

 
 

Dobanda: [interest percentage] 

 
 

Rată lunară nr. Data rambursării 

 

Suma ratei lunare 

   

1 [date] [  ] RON 
   

2 2020-12-12  

   

3 2021-01-12  
   

4 2021-02-12  

   

5 2021-03-12  

   

6 2021-04-12  
   

 
 

Note related to schedule Notă referitoare la program 

The Final Payment Schedule will be sent to 
the Customer's Registered Email Address on 
the date of confirmation of the Goods order 
by the Supplier, from which the payment date 
for the Payment for the Purchase of the 

Programul de plată finală va fi trimis la 
adresa de e-mail înregistrată a clientului la 
data confirmării comenzii de marfă de către 
Furnizor. Va contine data de plată scadentă 
pentru plata avansului la achiziționarea 
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Goods and the deadline for withdrawal from 
the Payment for the Purchase of the Goods. 

mărfurilor și de asemenea, termenul de 
retragere din plata pentru Achiziționarea 
bunurilor. 

 


