
 

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU 

CONSUMATORI (Formular Informații precontractuale credit) 

 

1. Identitatea și datele de contact ale creditorului 

Creditor  

Adresa             ………...                      

E-mail  

Adresa Internet  

REVO TECHNOLOGIES IFN S.A. 

Calea Floreasca nr. 169x, Floreasca Cube, corp B, etaj 2, biroul 14, Sectorul 1, 

București,  

asistenta@mokka.ro 

https://mokka.ro 

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare 

Tipul de Credit  Credit de consum pentru nevoi personale (linie de credit) 

Valoarea totala a 

Creditului 

Inseamna plafonul sau 

sumele totale puse la 

dispozitie in temeiul 

Contractului de Credit. 

[se va include] Lei 

Conditiile care 

reglementeaza tragerea 

Creditului 

Inseamna modul si 

momentul de obținere a 

banilor. 

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 este 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 ridica de la casieriile bancii; sau 

c) ☐ Suma Tragerii pentru transfer pe Card este transferată în contul atasat 

Cardului Clientului. 

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. 



 

 

Durata Contractului de 

Credit 

Perioada de rambursare a Tragerii este de [se va include] luni. 

Contractul ramane in vigoare pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor 

datorate de catre Client in temeiul acestuia. 

Ratele si, daca este 

cazul, ordinea in care 

acestea vor fi alocate 

Tragerea va fi rambursata in Rate lunare, la Data Scadentei fiecareia dintre 

Rate, conform Graficului de Rambursare.  

Dobanda si costurile se platesc, la Data Scadentei, odata cu Principalul. 

Rambursarea se efectueaza prin intermediul sistemului de plată furnizat în 

Profilul Clientului sau prin intermediul linkului pus la dispozitie de furnizorul 

de servicii de plata, trimis pe adresa de e-mail a Clientului, înainte de fiecare 

Scadenta. Dupa Scadenta, in cazul in care Rata este rambursată conform 

Contractului, soldul Creditului se va modifica în consecință. 

In situatia in care exista sume restante, iar Clientul efectueaza plati in vederea 

stingerii acestora, ordinea de stingere este urmatoarea: (i) cheltuieli de 

executare, (ii) Prima de Asigurare restanta (daca este cazul), (iii) comision 

unic, (iv) dobanda penalizatoare, (v) dobanda restanta, (vi) alte comisioane 

restante, (vii) Credit restant, (viii) Credit curent, (ix) dobanda curenta, (x) 

comisioane curente, (xi) Prima de Asigurare curenta (daca este cazul). 

Valoarea totala pe care 

va trebui sa o achitati 

 

[se va include] RON si reprezinta: 

[se va include] Principal 

[se va include] dobanda 

0 RON comision 

Numarul Ratelor lunare: [se va include]. Toate Ratele, cu excepția ultimei, vor 

fi egale. 

Creditul este acordat 

sub forma unei amânări 

la plată pentru un bun 

sau serviciu sau este 

legat de furnizarea 

anumitor bunuri sau 

prestarea unui anumit 

serviciu. 

Denumirea 

bunului/serviciului 

Preţul de achiziţie 

Descrierea Bunului:  

Pretul de achizitie:  

Garanţii necesare 

Aceasta este o descriere 

a garanţiei pe care 

trebuie să o furnizaţi în 

raport cu contractul de 

credit. 

Nu este aplicabil 



 

 

Rambursările nu 

generează o rambursare 

imediată a valorii totale 

a creditului. 

  

3. Costurile Creditului 

Rata Dobanzii aferente 

Creditului  

 

[se va include]% pe an. 

Rata Dobanzii este fixa/variabila. 

Formula de calcul a dobanzii este: D=C*d/365*N 

unde: 

“D” – reprezinta dobanda 

“C” – reprezinta soldul Creditului 

“d” – reprezinta Rata Dobanzii contractuale 

„N” – reprezinta numarul de zile calendaristice pana la rambursarea Creditului 

Dobanda anuala 

efectiva (DAE) 

Acesta este costul total 

exprimat ca procentaj 

anual din valoarea totala 

a creditului. DAE va 

ajuta sa comparati 

diferite oferte. 

Obtinerea creditului sau 

obtinerea creditului 

conform clauzelor si 

conditiilor convenite 

este conditionata de 

incheierea: 

[se va include]% 

Ipoteze calcul DAE: a) valoarea Creditului este cea aprobata de catre REVO, 

iar costurile de calcul DAE sunt cele mentionate in Contract si care, potrivit 

legii, intra in acest calcul; b) Contractul urmeaza sa ramana valabil pe perioada 

convenita, iar Partile isi vor indeplini obligatiile in conditiile si in termenele 

convenite in acesta. 

Notă: DAE este relevantă numai pentru compararea unor oferte similare ca 

valoare, structura si perioada de restituire. Imprumutatul va tine cont de faptul 

ca DAE este calculata raportat la un an calendaristic de 360 sau de 365 de zile. 

- unei asigurari pentru 

garantarea Creditului 

sau 

 

- unui contract de 

servicii accesoriu 

 

4. Costuri aferente 

Este necesar să se 

menţină unul sau mai 

multe conturi pentru 

înregistrarea atât a 

operaţiunilor de plată, 

Nu este aplicabil 



 

 

cât şi a tragerilor. 

Valoarea costurilor 

aferente utilizării unui 

mijloc specific de plată 

(de exemplu card de 

credit) 

Nu este aplicabil 

Orice alte costuri ce 

reies din Contractul de 

Credit 

Comision unic pentru servicii prestate la cererea Imprumutatului (de ex. 

furnizarea optiunilor: „Notificări suplimentare”, „Schimbarea datei de plată”, 

„Protecție”, eliberare scrisoare referitoare la Credit catre terte parti, eliberare 

scrisoare de bonitate, prelungire, reesalonare etc.) in cuantum de 0 RON, 

platibil la data cererii. 

Conditiile in care 

costurile privind 

Contractul de Credit 

prevazute mai sus pot fi 

modificate 

Costurile pot fi modificate: a) oricand, cu acordul partilor; b) la aparitia unor 

costuri suplimentare impuse de legislatia invigoare; c) in cazul utilizarii de 

catre Imprumutat a serviciilor solicitate de catre acesta, mentionate in 

Contractul de Credit; d) la aparitia unor costuri suplimentare agreate de comun 

acord de catre Parti. 

Obligaţia de a plăti taxe 

notariale 

Nu este aplicabil 

Costuri in caz de 

intarziere la plata 

Platile neefectuate ar 

putea sa aiba consecințe 

grave pentru 

dumneavoastra (de ex. 

vanzare silita) și sa 

ingreuneze obținerea de 

credite. 

Dobanda penalizatoare: [se va include]% pe zi, din Principal.  

In cazul neexecutarii obligatiilor de plata de catre Imprumutat, REVO are 

dreptul sa raporteze aceasta situatie catre Biroul de Credit SA si Centrala 

Riscului Credit, precum si catre orice alte institutii similare, conform legislatiei 

in vigoare, intr-un termen de minim 15 (cincisprezece) zile de la intarziere. 

REVO va putea trece la executarea silita conform Contractului si legislatiei in 

vigoare după înregistrarea unui număr de 90 (nouazeci) de zile consecutive 

restanţă de către Client. 

5. Alte aspecte juridice importante 

Dreptul de retragere 

Aveti dreptul sa renuntați la contractul de credit in 

termen de 14 zile calendaristice. 

DA 

Rambursare anticipata 

Aveti dreptul, in orice moment, la rambursare anticipata 

totala sau parțiala a Creditului. 

DA 

Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de 

rambursare anticipată: 

 

Consultarea unei baze de date 

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit 

asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul 

în care solicitarea pentru credit este respinsă pe baza 

In cazul in care in urma verificarilor, iar cererea 

dvs de credit va fi respinsa ca urmare a 

rezultatului interogarii veti fi informat cu 

privire la acest lucru. 



 

 

acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în 

care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă 

de acte normative ce transpun sau ce creează cadrul de 

aplicare pentru legislaţia europeană sau contravine 

obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică. 

Dreptul de a primi proiectul de Contract de Credit. 

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un 

exemplar al proiectului de contract de credit. Această 

prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul 

cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de 

credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne. 

DA 

Perioada de timp pe parcursul careia creditorul este 

tinut sa respecte obligațiile precontractuale 

Aceasta informatie este valabila 15 

(cincisprezece) zile calendaristice calculate de 

la data emiterii.  

6. Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare 

a) Referitoare la Creditor 

Reprezentantul creditorului în 

statul membru în care sunteţi 

rezident 

Adresă 

Telefon* 

E-mail* 

Fax* 

Adresa internet* 

Nu se aplică. 

Înregistrarea Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul 

J40/12941/2019 

Autoritatea de supraveghere Banca Nationala a Romaniei, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, str. 

Lipscani nr. 25, pagina de internet: www.bnro.ro 

b) referitoare la Contractul de Credit 

Exercitarea dreptului de retragere Imprumutatul beneficiaza de un termen de 14 (paisprezece) zile 

calendaristice in care se poate retrage din prezentul Contract fara a 

invoca vreun motiv, prin transmiterea unei notificari scrise catre 

REVO si in conformitate cu dispozitiile Contractului.  

In cazul in care Imprumutatul isi exercita dreptul de retragere, are 

obligatia sa achite REVO, in termen de cel mult 3 (trei) de zile 

calendaristice de la expedierea/ depunerea notificarii de retragere, 

contravaloarea tuturor sumelor utilizate si a dobanzilor aferente 

acestora de la data la care Creditul a fost tras si pana la data 

rambursarii. 

Legea stabilită de către creditor ca 

lege aplicabilă raporturilor cu 

Legea Romana 

http://www.bnro.ro/


 

 

dumneavoastră înainte de 

încheierea contractului de credit 

Clauza care precizează legislaţia 

aplicabilă contractului de credit 

şi/sau instanţa competentă 

"Prezentul Contract este guvernat de legea Romana. Orice 

neintelegere rezultata din Contract va fi solutionata de catre Parti 

pe cale amiabila. In cazul in care nu se ajunge la un acord, litigiul 

va fi solutionat de instantele jucecatoresti competente potrivit legii 

aplicabile." 

Regimul lingvistic Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba romana. 

Cu consimţământul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în 

limba romana pe durata Contractului de Credit. 

c) Referitoare la căi de atac 

Existenţa şi posibilitatea recurgerii 

la un mecanism extrajudiciar de 

reclamaţie şi despăgubire pentru 

consumator 

Clientul are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru 

Protectia Consumatorilor (Bdul. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, 

Bucuresti, office@anpc.ro, cabinet@anpc.ro; informatii 

disponibile pe www.anpc.gov.ro)/ Comisariatelor Judetene pentru 

Protectia Consumatorilor, dupa caz, respectiv Bancii Nationale a 

Romaniei (str. Lipscani nr 25, sector 3 Bucuresti, 030031, tel: +4 

021 313 04 10 sau + 4 021 315 27 50, informatii disponibile pe 

www.bnro.ro), de a apela la mediere, in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 192/2006, privind medierea si organizarea 

profesiei de mediator, cu completarile si modificarile ulterioare 

(informatii cu privire la procedura de mediere si mediatori 

autorizati disponibile pe www.cmediere.ro), sau a se adresa 

Centrului de Solutionarea Alternativa a Litigiilor din Domeniul 

Bancar (CSALB) (str. Sevastopol 24, et. 2, Sector 1, cod postal 

10992, Bucuresti, Romania, office@csalb.ro; informatii 

disponibile pe www.csalb.ro). In ceea ce priveste solutionarea 

amiabila a oricaror divergente in legatura cu produsele si serviciile 

REVO achizitionate online, Clientul are posibilitatea de a se adresa 

platformei SOL (solutionarea online a litigiilor), accesand link-ul 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/, in sectiunea „romana”. 

 

Creditul prezentat mai sus este un model reprezentativ, nu constituie o ofertă şi nu garantează obtinerea 

unui imprumut. 

 

REVO TECHNOLOGIES IFN SA 

Nume:   ________________________    

Functie:  ________________________   

Semnatura:  ________________________  
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