INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND
CREDITUL PENTRU CONSUMATORI
1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului
Creditor
Adresă
Telefon
E-mail
Adresă internet

ECOFINANCE IFN S.A
Str. Av. Popișteanu, nr.54A, Clădirea 1, Etaj 2,
Unitatea 2, Sector 1, București
+40316400611
info@creditprime.ro
www.creditprime.ro

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
Tipul de credit

Credit de consum pentru nevoi personale de tip
revolving (linie de credit)

Valoarea totală a creditului - limitei de credit

500 LEI

Condiţiile care reglementează tragerea
creditului - Limitei de credit (Înseamnă modul
şi momentul de obţinere a banilor)

Limita de credit va fi pusă la dispoziţia și va putea
fi utilizată de către ÎMPRUMUTAT, prin trageri
succesive (totale sau parţiale) în lei, până la
valoarea Limitei de credit menţionată mai sus;
Suma trasă va fi pusă la dispoziţia Împrumutatului
prin transfer bancar din contul CREDITORULUI
în contul ÎMPRUMUTATULUI. Atenţie! O nouă
tragere va fi posibilă doar în condiţiile achitării
Datoriei Integrale la Scadenţa, așa cum este
aceasta comunicată in Extrasul lunar de cont.
Tragerea/Încasarea Limitei de Credit se poate
realiza în maxim 120 (o sutădouăzeci) de zile de la
momentul încheierii Contractului de credit cu
subscrisa, în cazul primei trageri/Încasări, sau în
maxim 120 (o sutădouăzeci) de zile de la
momentul reîntregirii Limitei de credit prin plata
integrală a Datoriei la Scadenţă. În măsura în care
Limita de Credit nu este trasă/încasată în termenul
mai sus menţionat, Contractul de credit va înceta
automat, fără nicio alta notificare din partea
vreuneia dintre Părţi(Creditor/Împrumutat), și fără
nicio obligaţie pecuniară suplimentară din partea
Împrumutatului. În măsura în care Împrumutatul a
optat pentru

încasarea (tragerea) Creditului în numerar, Creditul
poate fi încasat (tras) în maxim 5 zile de la
primirea confirmării din partea Creditorului de
către Împrumutat prin email/ sms. În măsura în
care Împrumutatul a optat pentru încasarea
(tragerea) Creditului prin virament bancar în
contul său, Creditul va fi virat de către Creditor în
contul Împrumutatului în maxim 2 zile de la
primirea confirmării din partea Creditorului de
către Împrumutat prin email/ sms.
Durata Contractului de Credit

24 luni

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care
acestea vor fi alocate

Va trebui să achitaţi până la Scadenţă:
- minim:
Valoarea Sumei minime de plata (Acesta este
un exemplu reprezentativ realizat în ipoteza
dacă Împrumutatul va retrage Limita Maximă
de Credit și nu va opta pentru achitarea
Datoriei integrale până la Scadenţa
comunicată în Extrasul de cont lunar, ci pentru
achitarea Sumei minime de plată până la data
Scadenţei comunicată de Creditor. Atenţie!
Valoarea efectivă a Sumei minime de plată
lunare se va comunica în cadrul unui Extras de
cont lunar de către Creditor.): 228.50 lei
-

pentru reîntregirea Limitei de Credit și
realizarea unor noi încasări/trageri a
Limitei de Credit:
Valoarea Datoriei integrale(Acesta este un
exemplu reprezentativ realizat luând în calcul
ipoteza dacă Împrumutatul va retrage Limita
Maxima de Credit și o va achita până la data
Scadenţei comunicate lunar de către Creditor
Împrumutatului prin Extrasul lunar de cont.
Atenţie! Valoarea efectiva a Datoriei Integrale
de plata se va comunica Împrumutatului în
cadrul unui Extras de cont lunar de către
Creditor.) 672,55 lei.

-

Numărul ratelor: nu este aplicabil. Se va
plăti cel puţin Suma minimă de Plată, lunar, în
cuantumul și până la Scadenţa comunicată de
Creditor Îmrumutatului lunar prin Extrasul de
cont lunar, pe perioada de valabilitate

a Contractului de credit, urmând ca până la
momentul încetării Contractului de credit prin
expirarea duratei sale, Împrumutatul să achite
Datoria integrala aferentă Contractului de
credit. Cu toate acestea, Împrumutatul are
posibilitatea de a achita până la Scadenţa
lunară Datoria Integrală aferentă Contractului,
și astfel, să reutilizeze Limita de Credit fără
nicio intervenţie sau notificare a Creditorului.
-

Frecvenţa plăţilor: lunar, pe 1 ale lunii
(Scadenţa) (acesta este un exemplu, data poate
să fie diferită în funcţie de ziua solicitării de
credit), pentru Suma minimă de plată sau după
caz, pentru Datoria integrală. În cazul în care
Scadenţa intervine într-o zi nelucrătoare a
lunii, aceasta se va prelungi automat pentru
următoarea zi lucrătoare. În orice caz, data
efectivă a Scadenţei va fi comunicată
Împrumutatului în cadrul fiecărui Extras lunar
de cont comunicat către acesta de Creditor.

Dobânda și/sau costurile se plătesc în modul
următor:
- odată cu capitalul, fiind inclusă atât în Suma
minimă de plată cât și în Datoria integrală.

Suma minimă de plată, respectiv Datoria Integrala
plătită se va aloca în următoarea ordine: cheltuieli
de executare (dacă este cazul), taxe de înscriere și
de stingere a înregistrării garanţiilor reale
mobiliare constituite în temeiul prezentului
Contract în/din Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare (dacă este cazul), dobânda
restantă (dacă este cazul), credit restant (dacă este
cazul), dobânda penalizatoare (dacă este cazul),
dobânda curentă și credit curent.
În cazul în care Împrumutatul are calitatea de
contractant în relaţia cu Creditorul în mai multe
contracte de credit, ori alte contracte, plăţile
efectuate de către Împrumutat vor fi alocate de
către Creditor, potrivit regulilor de mai sus asupra
oricărui sau tuturor acestor contracte, pentru
acoperirea celor mai vechi datorii ale
Împrumutatului, indiferent de identitatea
contractului menţionat de către Împrumutat în
indicaţiile pe care le-a dat în instrucţiunile de
plată.
Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi
înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi
posibile costuri aferente creditului.

Suma totală de plată este de 2035 LEI.
[Datorită naturii reînnoibile a tipului de credit
(revolving), fiindcă acest contract de credit oferă,
în general, Împrumutatului libertatea în privinţa
efectuării tragerilor/încasărilor, dar impune,
printre diferitele modalităţi de tragere/încasare, o
limitare în ceea ce privește valoarea și perioada de
timp, cuantumul Valorii totale a creditului, a fost
calculat sub ipoteza suplimentară, stipulată de
Anexa nr.1 pct.II lit.c) din OUG nr.50/2010, ca
Limita de Credit (Valoarea totală a Creditului) este
trasă/încasată integral, la prima dată prevazută în
contract, adică imediat după încheierea
contractului, și rambursată în 12 luni, prin plata
lunară la Scadenţă a Sumei minime de plată, și la
finalul perioadei - ultima Scadenţă, a Datoriei
Integrale.]

După caz
Garanţii necesare
Aceasta este o descriere a garanţiei pe care
trebuie să o furnizaţi în raport cu contractul de
credit

Nu sunt necesare garanţii în raport cu contractul de
credit.

Rambursările

Generează o amortizare parţială a valorii totale a
Creditului

3. Costurile Creditului
Rata dobânzii aferentă Creditului

Rata dobânzii este fixă în cuantum de 1,19% pe zi,
respectiv 434,35% pe an.

Dobânda anuală efectivă (DAE)

3878,6% Notă: Calculul dobânzii anuale efective
se bazează pe ipoteza conform căreia contractul de
credit urmează să rămână valabil pe perioada
convenită, iar creditorul și consumatorul își vor
îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele
convenite în contractul de credit.
[Datorită naturii reînnoibile a tipului de credit
(revolving), fiindcă acest contract de credit oferă,
în general, Împrumutatului libertatea în privinţa
efectuării tragerilor/încasărilor, dar impune, printre
diferitele modalităţi de tragere/încasare, o limitare
în ceea ce privește valoarea și perioada de timp,
cuantumul Valorii totale a creditului, luată în
calculul DAE, a fost calculat sub ipoteza
suplimentară, stipulată de Anexa nr.1 pct.II lit.c)
din OUG nr.50/2010, ca Limita de Credit
(Valoarea totală a Creditului) este trasă/încasată
integral, la prima dată prevazută în contract, adică
imediat după încheierea contractului, și
rambursată în 12 luni, prin plata lunară la
Scadenţă a Sumei minime de plată, și la finalul
perioadei - ultima Scadenţă, a Datoriei Integrale.]
DAE este relevantă numai pentru compararea
unor oferte similare ca valoare, structură şi
perioadă de restituire. Clientul trebuie să ţină
cont de faptul că DAE este calculată raportat la
un an calendaristic de 365 de zile sau de 366 de
zile.

Obţinerea creditului sau obţinerea creditului
conform clauzelor și condiţiilor convenite este
condiţionată de încheierea:
unei asigurări pentru garantarea creditului;
Sau
unui contract de servicii accesoriu
În cazul în care costurile acestor servicii nu sunt
cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse în
DAE.

Nu
Nu
4. Costuri aferente
După caz
Orice alte costuri ce reies din contractul de credit

Nu sunt.

Costuri în caz de întârziere la plată
Plăţile neefectuate ar putea să aibă
consecinţe grave pentru dumneavoastră (de
exemplu vânzare silită) şi să îngreuneze
obţinerea de credite în viitor.

În caz de neplată la Scadenţă a Sumei minime de
plată, vi se va aplica zilnic la suma Creditului
restant o dobândă penalizatoare de 1,19% pe zi
(434,35% pe an) de întârziere până la momentul
achitării integrale a restanţei.
Clientul va suporta integral costurile aferente
recuperării sumelor datorate, prin executare silită.
Dobânda penalizatoare va fi calculată în mod
proporţional prin utilizarea ca bază de calcul a unui
număr de 365/366 de zile într-un an și a numărului
efectiv de zile de întârziere care au trecut. În caz de
întârziere la plata Sumei minime de plată, ulterior
expirării Scadenţei veţi suporta următoarele
consecinţe:
- dacă întârzierea la plata Sumei minime de plată
este mai mare de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice începând cu următoarea zi după
Scadenţă, Limita de Credit se va diminua cu
90% faţă de Limita menţionată la pct. 2 al
doilea rând mai sus; Atenţie, diminuarea
Limitei de Credit vă va afecta substanţial
posibilitatea de realizare a unor
trageri/utilizări ulterioare ale Limitei de
Credit, chiar și după achitarea Datoriei
Integrale. Cu toate acestea, în măsura în care
veţi achita Suma minimă de plată, sau după
caz, Datoria Integrală, până la împlinirea a 30
(treizeci) de zile de întârziere, începând cu data
următoarei Scadenţe, veţi putea solicita
CreditPrime creșterea Limitei de Credit prin
intermediul contului personal deschis pe
pagina web a CreditPrime. CreditPrime își
rezervă dreptul de a solicita documente
suplimentare care să dovedească posibilităţile
reale ale Debitorului de rambursare a unei
viitoare potenţiale trageri/utilizări din Limita
majorată de Credit, și de a refuza creșterea
Limitei de Credit;

-

dacă întârzierea la plata Sumei minime de plată
este mai mare de 30 (treizeci) zile
calendaristice începând cu următoarea zi după
Scadenţă, dreptul de utilizare și acces la Limita
de Credit, până la expirarea duratei
Contractului de credit, va fi suspendat.
Atenţie, suspendarea dreptului de utilizare
și acces la Limita de Credit, vă va afecta
substanţial posibilitatea de realizare a unor
trageri/utilizări ulterioare ale Limitei de
Credit, chiar și după achitarea Datoriei
Integrale. Cu toate acestea, Contractul de
credit rămâne în vigoare, păstrându-vă
posibilitatea de a achita lunar Suma minimă de
plată și, până la expirarea duratei Contractului,
Datoria Integrală, conform Extrasului lunar de
cont ce vă va fi comunicat. În măsura în care
veţi achita Suma minimă de plată, sau după
caz, Datoria Integrală, după împlinirea a 30
(treizeci) de zile de întârziere, începând cu data
următoarei Scadenţe, veţi putea totuși solicita
CreditPrime reactivarea Limitei de Credit prin
intermediul contului personal deschis pe
pagina web a CreditPrime. CreditPrime își
rezervă dreptul de a solicita documente
suplimentare care să dovedească posibilităţile
reale ale Debitorului de rambursare a unei
viitoare potenţiale trageri/utilizări din Limita
de Credit reactivată, și de a refuza reactivarea
Limitei de Credit;
În caz de neachitare a Sumei minime de plată la
Scadenţă, respectiv a Datoriei Integrale la
momentul expirării duratei contractuale (la ultima
Scadenţă), pentru o perioadă mai mare de 30
(treizeci) de zile calendaristice, veţi fi raportat la
Biroul de Credit SA. De asemenea, Creditorul este
îndreptăţit, potrivit legii și dispoziţiilor
contractuale, să demareze în caz de neplată,
procedura rezilierii contractului, a scadenţării
anticipate începând cu a 91-a zi a următoarei date
scadente ratei neachitate, și a procedurii executării
silite, după expirarea a 3 luni de la data scadenţării
anticipate a creditului.

5. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de retragere

Da

Aveţi dreptul să renunţaţi la Contractul de Credit
în termen de 14 zile calendaristice
Rambursare anticipată

Da

Aveţi dreptul în orice moment să rambursaţi
Creditul total sau parţial
După caz
Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de
rambursare anticipată

Da

Consultarea unei baze de date

Da

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi
gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de
date în cazul în care cererea de credit? este
respinsă pe baza acestei consultări.
Dreptul de a primi proiectul de Contract de
Credit
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obtineţi gratuit un
exemplar al proiectului de contract de credit.

Da

6. Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare
a) referitoare la Creditor
Creditor
Adresă
Telefon
E-mail
Adresă internet

ECOFINANCE IFN SA
Expo Business Park, Str. Av .Popișteanu, nr.54A,
Clădirea 1, Etaj 2, Unitatea 2, Sector 1, București,
Cod Postal 012095, România
+40316400611
info@creditprime.ro
www.creditprime.ro

Înregistrarea

ECOFINANCE IFN S.A este înregistrată la
Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul
Bucureşti
sub
numărul
J40/5634/21.04.2017 Înregistrată în Registrul
General al IFN ţinut de Banca Naţională a
României sub nr. RG-PJR-41-110328/11.10.2017
și în Registrul Special al Băncii Naţionale a
României cu nr. RS- PJR-41-110087/16.02.2018

Autoritatea de supraveghere

Banca Naţională a României

b) referitoare la Contractul de Credit
Exercitarea dreptului de retragere

Retragerea se poate efectua în termen de 14 zile, în
scris, prin transmiterea de către Împrumutat a unei
notificări de retragere Creditorului la adresa Expo
Business Park, Str. Av .Popișteanu, nr.54A,
Clădirea 1, Etaj 2, Unitatea 2, Sector 1, București,
Cod Postal 012095, România. Împrumutatul va
indica în notificarea de retragere (1) numele și
sediul social ale Creditorului, (2) prenumele și
numele Împrumutatului precum și numărul și data
Contractului de credit din care dorește să se
retragă, (3) faptul că dorește să se retragă din
Contractul de Credit mai sus menţionat, (4) locul
și data încheierii notificării (5) semnătura olografă
a Împrumutatului. Netransmiterea unei notificări
de retragere în termenul indicat va atrage
imposibilitatea Împrumutatului de a-și exercita
dreptul de retragere ulterior. În măsura în care
Împrumutatul nu achită Creditul și dobânda
aferentă perioadei împlinite de la momentul
tragerii(încasării) Creditului, până la momentul
virării acestora în contul Creditorului ca urmare a
retragerii, Creditorul este îndreptăţit să considere
notificarea de retragere revocată de drept și în
consecinţă, Contractul de Credit încheiat cu
Împrumutatul va rămâne în vigoare cu toate
obligaţiile ce rezultă din acesta.

Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă
raporturilor cu dumneavoastră înainte de
încheierea contractului de credit

Legea română

Clauza care precizează legislaţia aplicabilă
contractului de credit şi/sau instanţa competentă

Contractul de Credit va fi guvernat de legea
română. Orice dispută în legătură cu Contractul de
Credit va fi deferită spre soluţionare instanţelor de
judecată competente din România.

Regimul lingvistic

Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza
în limba română. Cu consimţământul
dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în
llimba română 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

Orice dispută va fi soluţionată pe bază de negocieri
amiabile. Împrumutatul va avea dreptul să depună
o contestaţie la Creditor cu privire la încheierea,
executarea, încetarea și încălcarea Contractului de
Credit. Obiecţiunea împrumutatului va fi depusă în
formă scrisă și trimisă prin poșta recomandată la
sediul social al Creditorului. Creditorul va fi
obligat să răspundă și să comunice în scris
Împrumutatul în termen de 30 (treizeci) de zile de
la primirea contestaţiei un răspuns în acest sens.
De asemenea, Împrumutatul are dreptul de a se
a d r e s a Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor la adresa Bucureşti, Bulevardul
Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865.

Nota: Prezentul document va fi considerat ca fiind luat la cunoștinţă de dumneavoastră și prin
urmare, respectată obligaţia Creditorului de informare precontractuală a Împrumutatului în baza
art.11 din OUG 50/2010, la momentul primirii documentului în format electronic pe adresa de email
declarată de dumneavoastră pentru corespondentă în solicitarea iniţială transmisă Creditorului sau
la afișarea în contul personal creat pe pagina web a companiei.

