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 Anexă 1. 2. – Acord privind suspendarea la plată / prelungirea suspendarii obligatiilor creditelor 

aferente persoanelor fizice  

 

Anexă 1. 2. – Acord privind suspendarea la plată/ prelungirea suspendarii obligatiilor creditelor aferente 

persoanelor fizice 

Către: FIRST BANK S.A. avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 29-31, inregistrata la 

Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1441/1995, cod unic de inregistrare 7025592, in calitate de 

administrator portofoliu imputernicit in baza Contractului de administrare din data de 02.07.2018 si reprezentant 

numit in Romania al EUROBANK S.A., cu sediul in Grecia, Atena, 20 Amalias Ave., 10557, inregistrata la 

Registrul General al Comertului al Ministerului Dezvoltarii, Competitivitatii, Infrastructurii, Transportului si 

Retelelor sub nr. 154558160000 
 
Subsemnatul (numele și prenumele clientului)............................................................................................., 

domiciliat în..................................................................................................................................., identificat prin 

CI nr…...................., seria…...., CNP.........................................., număr de telefon…................................., adresă 

de email…..............................................................., în calitate de co-debitor/ garant/fidejusor în Contractul de 

credit nr. ...................... (denumit in continuare “Creditul”) în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență nr. 

37/2020 modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 227/2020 („OUG”), formulez prezentul 

ACORD privind suspendarea obligatiilor / prelungirea suspendarii obligatiilor de plata a ratelor de capital, 

dobanzi si comisioane aferente Contractului de Credit, în conformitate cu prevederile OUG. 

 

Declar, pe proprie răspundere, în condițiile legii, că sunt de acord cu suspendarea obligatiilor / prelungirea 

suspendarii obligatiilor de plata a ratelor, cu efectele modificarii contractului/contractelor de credit si cu 

extinderea  perioadei de creditare. Garantia/garantiile constituita/e de mine se vor mentine pana la rambursarea 

integrala a tuturor sumelor datorate de Imprumutat in temeiul contractului de creditcontractelor de credit 

aferent(e). 

Înțeleg că efectele modificării contractului de credit potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență se extind de 

drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a 

oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat.  

Înțeleg si imi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal sunt prelucrate, inclusiv in scopul analizei 

si solutionarii solicitarii de suspendare la plata a creditelor, in conformitate cu prevederile notei de 

informare transmisa catre mine in luna iulie 2018. Totodata, inteleg si imi exprim acordul ca, daca va fi 

cazul, convorbirile telefonice purtate cu banca in procesul de preluare si gestionare a cererilor de suspendare 

vor fi inregistrate, in considerarea obligatiei legale in acest sens potrivit OUG 37/2020 modificata si 

completata prin Ordonanta de urgenta nr. 227/2020 („OUG”) din Regulamentul general privind protectia 

datelor nr. 679/2016 ("RGPD")), respectiv in vederea asigurarii mijloacelor necesare constatarii, exercitarii 

sau apararii drepturilor in instanta (art. 6 lit. f) din RGPD). In plus, inteleg si imi exprim acordul ca, in cazul 

in care voi aduce la cunostinta bancii date referitoare la starea mea de sanatate, cum ar fi infectarea cu 

virusul Covid 19, banca le va utiliza numai pentru a gestiona cererea de suspendare la plata ratelor, conform 

actelor normative care prevad masurile de interes public general constand in acordarea de facilitati 

debitorilor in situatia de urgenta si extraordinara legata de aceasta pandemie (temei al prelucrarii prevazut 

de art. 9 alin. 2 lit. g din RGPD).  

 
Declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul în declarații ca toate 

datele/informațiile menționate în prezentul document sunt reale, exacte și complete.  

 

Semnatura co-debitor/ garant/fidejusor:  

 

Data: ................................................. 

 

Semnatura: ...................................... 


