CERERE DE SUSPENDARE A OBLIGATIEI DE PLATA A RATELOR SCADENTE
PENTRU CREDITELE ACORDATE DE S.M. AURORA IFN S.A. ÎN CONFORMITATE CU
OUG 37/2020

PERSOANĂ JURIDICĂ / ALT TIP DE ENTITATE
Denumire________________________________________________CUI______________________
adresa sediului social ______________________________________________telefon___________,
e-mail__________________, reprezentată prin _________________________, în calitate de
reprezentant legal
SOLICITARE ( în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență privind acordarea unor
facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții ﬁnanciare nebancare anumitor
categorii de debitori din data de 30.03.2020 )
Suspendarea obligației de plată a sumelor scadente reprezentând:
 Capital + Dobândă + Comision
Până la data de :
31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020
30.09.2020 31.10.2020 30.11.2020 31.12.2020
Aferente următoarelor credite:
Contract de credit nr:_____________ din data de __________________;
Contract de credit nr:_____________ din data de __________________;
Declar pe propria răspundere că Societatea (Entitatea) NU se aﬂă în insolvență la data prezentei
solicitări.
Creditul/ Creditele pentru a cărui/căror obligații de plată a ratelor solicit suspendarea conform
prezentei cereri, a/au fost acordat/e anterior datei de 30.03.2020 inclusiv, nu a/au ajuns la maturitate
și nu a fost declarată scadența anticipată până la data de 30.03.2020, inclusiv.
În formularea solicitării, declar pe proprie răspundere că veniturile Societății (Entității) pe care o
reprezint au fost afectate de situația generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat
anterior declarării stării de urgență. Societatea (Entitatea) pe care o reprezint îndeplinește cerințele de
eligibilitate în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 37/2020 și ale Normelor de aplicare ale O.U.G
nr. 37/2020, enumerate mai jos, astfel:
a). Deține Certiﬁcatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, prin care se constată întreruperea totală sau parțială a activității ca efect al deciziilor
emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
b). Deține Certiﬁcatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minim 25% în luna
martie 2020;
c) Activitatea Societății (Entității) a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de
autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată, cu următoarele efecte:
 restrângerea pieței de desfacere
 restrângerea numărului de angajați
 diminuarea numărului de furnizori
 alte efecte ____________________________________________________.
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În susținerea cererii formulate, declar:



Creditul/creditele pentru care solicit suspendarea plății ratelor nu înregistrau restanțe la data de
16.03.2020.
SAU



Toate ratele scadente împreună cu orice alte obligații restante la data de 16.03.2020 datorate în baza
Contractului/Contractelor de credit cu privire la care am formulat prezenta solicitare de suspendare la plată, au
fost achitate integral până la data prezentei solicitări.
NOTĂ:
Solicitarea formulată produce efecte de suspendare după data de 30.03.2020.
În cazul în care aveți obligații de plată scadente înainte de această dată sau dacă la data solicitării
dumneavoastră aveți obligații datorate în baza contractului cu privire la care ați formulat solicitarea, vă
rugăm să le achitați până la data soluționării cererii.

DECLARAȚII SUPLIMENTARE:
Declar că am mai făcut o solicitare de suspendare în data de ____________.
Atașez Certiﬁcatul de urgență menționat la paragraful anterior ____________.
Declar că această solicitare a fost adusă la cunoștință și a fost făcută cu acordul
codebitorilor, garanților ipotecari, ﬁdeiusorilor, care au garantat obligațiile de rambursare din
contractul/contractele de credit menționate mai sus.

Declar că înțeleg și accept în cunoștință de cauză efectele modiﬁcării

Contractului/Contractelor

de credit potrivit prezentei solicitări, inclusiv în ceea ce privește:
capitalizarea dobânzii aferente perioadei de suspendare, respectiv adăugarea dobânzii acumulate pe
perioada de suspendare la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare și eșalonarea
până la noua maturitate, prin recalcularea obligațiilor de plată lunare;
această recalculare va avea un impact în creșterea ratei lunare față de situația actuală după
încheierea perioadei de amânare la plată, pe perioada rămasă de rambursare;
extinderea perioadei de creditare cu perioada de amânare la plată;
extinderea de drept asupra oricăror codebitori, garanți ipotecari, ﬁdeiusori, care au garantat
obligațiile de plată ce decurg din Contractul/ Contractele de credit sus menționate.
Solicit S.M. AURORA IFN S.A. să comunice Decizia sa de aprobare/respingere a prezentei
solicitări, precum și Notiﬁcarea privind modiﬁcarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării
suspendării, la sediul/adresele înscrise în contract.
SE VA INDICA NOUA ADRESĂ, DACĂ ESTE CAZUL
Pentru Societate (Entitate) la:
Sediul:___________________________________________________________
sau adresa de email: ________________________________________________
Codebitor/ Garant ipotecar/ Fideiusor la:
Domiciliul:________________________________________________________
sau adresa de email: _________________________________________________
Domiciliul:________________________________________________________
sau adresa de email: _________________________________________________
Nume Prenume reprezentant legal
__________________________

Data
_______________

