Simplu ca Buna Ziua!
= PERSOANE JURIDICE =
SERVICII GRATUITE
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumire serviciu
Eliberare grafic de rambursare a creditului
Eliberare adresa de inchidere a contractului de credit
Eliberarea proiectului contractului de credit
Raspuns la solicitarile din domeniul protectiei datelor cu caracter personal
Comunicarea telefonica si pe email a informatiilor privind soldul creditului, fisa de
client, situatii cu incasari si plati, restantele datorate si alte informatii care nu presupun
analizarea documentelor din dosarul de credit sau alte investigatii suplimentare
Modificarea datei scadentei ratelor stabilite prin graficul de rambursare
Comunicarea pe email a Notificarilor / Somatiilor de plata
SERVICII TAXABILE

Nr.
crt.
1

Denumire serviciu
Prelungirea perioadei de creditare la creditele care nu
inregistreaza restante la data solicitarii.

2

Restructurarea creditului

3
4

Eliberarea de copii de pe contractul de credit si de garantie
Adresa de refinantare la alte institutii financiare cu sau fara
acord de constituire garantii in favoarea tertilor
Acord de vanzare privind garantiile constituite
Confirmarea soldului de credit prin adresa oficiala
Notificari / somatie de plata comunicate prin posta / curier /
executor judecatoresc
Notificari / somatie de plata comunicate prin executor
judecatoresc
Operatiuni privind procedura de executare silita a biletelor la
ordin lasate in garantie
Solicitare inlocuire / diminuare garantii reale sau personale

5
6
7
8
9
10

Pret
1% din soldul creditului
pentru creditele </=
500.000 lei; 0,5% din
soldul creditului pentru
creditele > 500.000 lei
2% din valoarea sumei
restructurate
500 lei
500 lei
500 lei
200 lei
200 lei + taxe postale /
curier/onorariu executor
200 lei +onorariu executor
500 lei / dosar de
executare
500 lei
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Adresa de ridicare a popririi de pe conturi bancare, de
ridicare a sechestrului de pe bunurile solicitantului

500 lei

Nota: Tariful se aplica pentru fiecare serviciu prestat si se percepe anticipat.
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