CONTRACT DE CREDIT
Nr. X

Între:

S.C. IFN Extra Finance S.A., cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu,
nr. 19, parter, etaj 1 și etaj 2, având CUI 25088971 şi număr de ordine în Registrul Comerţului
J40/1701/2009, înregistrată în Registrul General al BNR sub numărul RG-PJR-41-110259
11.06.2009 și în Registrul Special al Băncii Naționale a României cu numarul RS-PJR41110076/2017, operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidenţă a
Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Numărul 31954 din 26.06.2014, telefon
021.9258, e-mail: office@extrasimplu.ro, reprezentată prin Director General Dumitru Ştefan,
în calitate de CREDITOR

Și

Dl/D-na X, identificat(ă) cu CI seria X nr. X emisă la data de X, CNP X, domiciliat(ă) în X, X,
X, cont bancar (iban): X, telefon: X, Email: X, numit în cele ce urmează ÎMPRUMUTAT.
Preambul:
Definiții:
•

•
•

Contractul la distanță - orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul
unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii organizat la distanță, fară prezența
fizică simultană a profesionistului și consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau
a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la si inclusiv în momentul în care
este încheiat contractul;
Conținut digital – acele date care sunt produse și livrate în formă digitală;
Serviciu financiar – orice serviciu cu caracter bancar, de creditare, asigurări, pensii
private, de investiții sau plăți

Prezentul contract reprezintă răspunsul CREDITORULUI cu privire la parcurgerea etapelor
online în vederea acordării creditului de către ÎMPRUMUTAT, iar ÎMPRUMUTATUL declară
că, anterior semnării prezentului contract, a citit contractul de credit, a luat la cunoştinţă de
prevederile acestuia şi că acesta reprezintă exprimarea voinţei sale libere.

ÎMPRUMUTATUL declară faptul că prin trimiterea cererii de credit online a luat la cunoştinţă,
anterior încheierii prezentului contract, de formularul Informaţii Standard la nivel european
privind creditul pentru consumatori (“Informații Standard”), în condiţiile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 modificată și completată prin OUG nr. 52/2016 privind
contractele de credit pentru consumatori.
După completarea informațiilor din cererea de credit online și înainte de semnarea contractului,
ÎMPRUMUTATUL a făcut următoarea opțiune:
( ) Doresc să analizez informațiile standard prezentate în ofertă pentru 15 zile, apoi, dacă doresc,
voi reveni pe acest site să semnez contractul de credit.
(X) Am citit informațiile standard prezentate și doresc să semnez contractul de credit imediat.

Art. 1 Condiții de credit
1.1
Obiectul
Contractului de
Credit
(a)Tipul de credit Credit de consum
(b)
Valoarea
totală
a X Lei
creditului:
(c) Modul
acordare

de Tranşă unică, prin
ÎMPRUMUTATULUI

creditarea

cu

întreaga

sumă

a

contului

1.2
Durata
Durata Creditului este de X zile.
Creditului
Creditul
va fi rambursat
într-o singură tranșă, astfel:
X Lei (X Lei principal + X Lei dobandă) la data scadentă. Metoda de plată
aleasă: debitarea automată a cardului X
1.3 Rambursarea
Ordinea de acoperire a datoriilor este următoarea: dobânda, apoi
Creditului
principalul.
(Scadentar)
Detalii suplimentare privind modul de rambursare a creditului sunt
prezentate la Articolul 3 din acest Contract.
1.4 Dobânda

Pentru Creditul pus la dispoziție, rata dobânzii este fixă, în procent de X
%/zi, adică X Lei, aferentă întregii perioade de creditare.
Dobânda este FIXĂ pe toată perioada contractuală.
(a) Rata dobânzii
Dobânda aferentă perioadei de rambursare se calculează după formula:
aferentă
creditului
D= S*RZD*NZ,
Unde: S = valoarea creditului, RZD = rata zilnică a dobânzii, Nz = numărul
de zile calendaristice.
(b)
Dobânda
Anuală Efectivă X % pe an
(DAE)
(c)
Scadenţa Dobânda
va
dobânzii
X Lei la data scadentă.

fi

achitată

astfel:

În caz de: neplata sumelor datorate la scadență sau anulare înainte de
scadență a autorizației de utilizare a Metodei de Plată alese de
ÎMPRUMUTAT și specificată la Articolul 1.3, CREDITORUL va aplica
zilnic o dobândă penalizatoare de X% pe zi aplicată la principalul restant,
începând cu următoarea zi calendaristică după data scadenţei.
1.5
Dobânda Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate
fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii
penalizatoare
curente si se aplică la principalul restant.
Detalii suplimentare privind dobânda penalizatoare sunt prezentate la
Articolul 4.2.3 din Contract.
Avertizare: Platile neefectuate ar putea sa aiba consecinte e grave pentru
dumneavoastra (ex. executare silita) și să îngreuneze obținerea de credite.
1.6 Comisioane

NU se percepe comision de analiză dosar. NU se percepe comision de
administrare credit. NU se percepe comision de rambursare anticipată
parțială sau totală a creditului.

X Lei reprezintă toate costurile, inclusiv dobânda, taxele şi orice alte
1.7 Costul total al
costuri pe care ÎMPRUMUTATUL trebuie să le suporte în legătură cu
creditului
contractul de credit şi care sunt cunoscute de CREDITOR.
1.8
Valoarea X Lei reprezintă suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al
totală plătibilă
creditului plătibil de ÎMPRUMUTAT.

Art. 2. Modalitatea de încheiere şi data Contractului. Utilizarea creditului.
2.1. Acesta este un contract de credit încheiat la distanţă. ÎMPRUMUTATUL a aplicat online,
pe site-ul extrasimplu.ro al CREDITORULUI, după ce i-au fost aduse la cunoştinţă
Informaţiile Standard și Politica de confidențialitate a datelor, iar el, Împrumutatul, declară că
a luat cunoştinţă despre acestea. Contractul a fost generat automat, conform cererii de credit
completate de către ÎMPRUMUTAT şi a fost semnat electronic de către ÎMPRUMUTAT.
În cazul în care creditul este aprobat, CREDITORUL va semna contractul şi va transmite un
exemplar digital prin e-mail ÎMPRUMUTATULUI.
2.2. Data transferului este data la care CREDITORUL ordonă băncii transferul sumei
împrumutate din contul său în contul ÎMPRUMUTATULUI.
2.3. Creditul va fi utilizat de ÎMPRUMUTAT pentru nevoi personale.
2.4. Creditul se pune la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI în contul acestuia nr. X deschis la
banca X
2.5. CREDITORUL va face toate eforturile comercial rezonabile pentru a ordona transferul
sumei împrumutate din contul CREDITORULUI în contul ÎMPRUMUTATULUI. După
semnarea contractului de credit, se va vira suma creditului în contul furnizat de către
ÎMPRUMUTAT, într-o tranșă unică. În cazul în care contractul de credit este semnat de către
ÎMPRUMUTAT până în ora 17:00 într-o zi lucrătoare, S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A.
ordonă transferul creditului în aceeași zi, fără să fie direct responsabilă de data efectivă a
intrării banilor în contul ÎMPRUMUTATUL.
2.6. Creditul este transferat integral către ÎMPRUMUTAT, într-o singură tranşă.
Art. 3. Rambursarea creditului.
3.1. Creditul va fi rambursat la scadenţă.
3.2. Creditul va fi rambursat într-una din următoarele modalităţi:
1. a) (X) prin debitare automată a cardului bancar.
Dacă ÎMPRUMUTATUL optează pentru acest tip de rambursare, va pune la dispoziţia
CREDITORULUI datele cardului său şi va autoriza expres şi irevocabil CREDITORUL să
debiteze cardul său cu orice sume scadente conform prezentului Contract, inclusiv suma
împrumutată, dobânzile acumulate şi dobânda penalizatoare.
ÎMPRUMUTATUL este, de asemenea, de acord ca prezentul Contract de credit să nu fie
considerat încheiat înainte ca informaţiile cu privire la cardul său să fie verificate şi validate
de către CREDITOR, prin efectuarea unei tranzacţii simbolice de 0,10 lei ce urmează a se
înapoia în termen de 3 zile calendaristice de la intrarea în contul CREDITORULUI.

Debitarea automată a cardului bancar X aferent contului curent se va face prin platforma
de procesare plăți electronice mobilpay.ro deținută și operată de NETOPIA SRL.
1. b) ( ) în numerar, prin depunerea de către ÎMPRUMUTAT a sumei datorate în acel
moment în contul CREDITORULUI nr. RO39UGBI0000242009740RON, deschis la
Garanti Bank.
Dacă Împrumutatul optează pentru acest tip de rambursare, prezentul contract va fi
considerat încheiat și creditul va fi pus la dispoziția imprumutatului , doar sub condiția și
după ce creditorul va intra în posesia a doua exemplare în original din contractul de credit
semnat de către Împrumutat, conform art. 2.1 din Contract.
1. c) ( ) prin virament bancar, din contul ÎMPRUMUTATULUI în contul
CREDITORULUI nr RO39UGBI0000242009740RON, deschis la Garanti Bank.
Dacă Împrumutatul optează pentru acest tip de rambursare, prezentul contract va fi
considerat încheiat și creditul va fi pus la dispoziția imprumutatului , doar sub condiția și
după ce creditorul va intra în posesia a două exemplare în original din contractul de credit
semnat de către Împrumutat, conform art. 2.1 din Contract.
3.3. În cazul în care se doreşte rambursarea anticipată a creditului, ÎMPRUMUTATUL are la
dispoziţie următoarele modalităţi:
în numerar, prin depunerea de către ÎMPRUMUTAT a sumei datorate în acel moment în
contul CREDITORULUI nr. RO39UGBI0000242009740RON, deschis la Garanti Bank.
prin virament bancar, din contul ÎMPRUMUTATULUI în contul CREDITORULUI nr
RO39UGBI0000242009740RON, deschis la Garanti Bank.
utilizând sistemul de plăți electronice disponibil în contul de ÎMPRUMUTAT al
platformei extrasimplu.ro
3.4. ÎMPRUMUTATUL are dreptul să ramburseze anticipat creditul oricând, fără a-i fi
percepute compensaţii sau comisioane.
Procedura de rambursare anticipată parțială sau totală este următoarea: în cazul în care
ÎMPRUMUTATUL dorește să comunice suma disponibilă pentru rambursare sau să afle suma
datorată la data solicitată, ÎMPRUMUTATUL poate contacta un consultant prin e-mail la
adresa office@extrasimplu.ro, sau la telefon 021.9258, ori direct prin accesarea contului său
personalizat de pe site-ul www.extrasimplu.ro, selectând categoria “Credite active”,
butonul de “Plată anticipată”. În cazul în care nu poate accesa contul personalizat din
diverse motive, ÎMPRUMUTATUL poate contacta un consultant prin e-mail la
adresa office@extrasimplu.ro, sau la telefon 021.9258 pentru remedierea problemei.
3.5. Data plăţii se va considera data la care suma transferată/ trasă din Contul
ÎMPRUMUTATULUI, în oricare din modalităţile prevăzute de prezentul Contract, intră în
contul CREDITORULUI.

ÎMPRUMUTATUL are obligaţia de a se asigura că efectuează plata în timp util, luând în
considerare şi posibilele întârzieri provocate de timpul necesar efectuării unui transfer bancar.
3.6. ÎMPRUMUTATUL are obligaţia să se asigure că în contul Metodei de Plată alese (Art.
1.3) există suficiente fonduri pentru plata tuturor sumelor datorate în ziua scadenţei, conform
prezentului Contract.
În cazul în care CREDITORUL nu poate trage, în totalitate sau în parte, sumele datorate de
către ÎMPRUMUTAT din contul acestuia în ziua scadenţei, la ora 00:00 din ziua calendaristică
imediat următoare, suma netrasă se trece la restanţă.
În situaţia în care există sume restante, iar ÎMPRUMUTATUL efectuează plăţi în vederea
stingerii acestora, ordinea de stingere este următoarea: dobândă penalizatoare, dobândă,
principal.
Art. 4. Costuri aferente creditului.
4.1. Comisioane
4.1.1. Pentru creditul pus la dispoziţie NU se percepe comision de analiză, comision de
administrare sau comision de rambursare anticipate parțială și totală.
4.1.2. În cazul plăţilor cu card bancar, CREDITORUL nu va percepe niciun comision
suplimentar.
În anumite cazuri, banca emitentă a cardului, precum şi procesatorii de plăţi cu card (cum sunt
Visa şi MasterCard) pot percepe comisioane direct de la ÎMPRUMUTAT şi pot oferi cursuri de
schimb valutar diferite de cursul BNR. ÎMPRUMUTATUL are cunoştinţă şi este de acord cu
faptul că va suporta orice comisioane şi costuri impuse de către banca emitentă şi de către
procesatorii de plăţi care au emis cardul bancar, inclusiv costurile asociate cu schimbul valutar.
4.1.3. În cazul plăţilor prin virament bancar, ÎMPRUMUTATUL va suporta orice costuri
impuse de banca sa pentru efectuarea viramentului.
4.2 Dobânzi
4.2.1 Rata anuală a dobânzii
4.2.1.1. Rata anuală a dobânzii este fixă pe întreaga durată de creditare, neputând fi modificată
în sensul majorării de către CREDITOR şi este egală cu X % pe zi sau X % pe an.
4.2.1.2. Dobânda aferentă perioadei de creditare se calculează la soldul creditului de rambursat
şi se plăteşte odată cu rambursarea creditului.
În cazul rambursării anticipate parţiale a creditului, dobânda aferentă creditului ce se
rambursează anticipat se achită la data rambursării anticipate.
4.2.1.3 Dobânda aferentă perioadei de creditare se calculează după formula:

D= S*RAD*NZ,
unde: S = valoarea creditului, RAD = rata zilnică a dobânzii, Nz = numărul de zile
calendaristice.
4.2.2 Dobânda anuală efectivă (DAE)
4.2.2.1. Dobânda anuală efectivă reprezintă costul total al creditului, exprimat în procent anual.
Dobânda anuală efectivă (DAE) în prezentul contract de credit este de X%.
4.2.2.2. DAE se determină prin raportarea valorii sumei acordate cu titlu de credit la valoarea
totală plătibilă de ÎMPRUMUTAT pentru creditul acordat în condiţiile prezentului contract.
Valoarea totală plătibilă de către ÎMPRUMUTAT la finalul perioadei de creditare se calculează
ca sumă dintre valoarea totală a creditului contractat şi costul total al acestuia pentru
ÎMPRUMUTAT (dobânda totală).
Ipoteză: Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza potrivit căreia contractul de
credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar creditorul și consumatorul își
vor îndeplini obligațiile în condițiile și în termenele convenite în contractul de credit.
Dobânda penalizatoare platită de către ÎMPRUMUTAT în situaţia întârzierilor la plată nu intră
în calculul valorii totale a creditului platibilă de către ÎMPRUMUTAT, ce a fost agreată
conform contractului de credit.
4.2.3. Dobânda penalizatoare
4.2.3.1.
În caz de neplată la scadență, CREDITORUL va aplica o dobândă penalizatoare de X% pe zi
aplicată la principalul restant, începând cu următoarea zi calendaristică după data scadenţei.
Dobânda penalizatoare corespunzătoare fiecărei zile de întârziere în rambursarea sumelor
restante se calculează după formula:
DP=S*RADP
Unde: S = principalul restant în ziua respectivă, RADP = rata zilnică a dobânzii penalizatoare.
Conform art. 38 pct.2, din OUG 50/2010, modificat conform art. 53 din OUG 52/2016, rata
dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei
puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente şi se aplică la principalul restant.
Avertizare: Plățile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (ex.
executare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite.

4.2.3.2. Dobânda penalizatoare se datorează CREDITORULUI de drept, fără niciun fel de
formalitate prealabilă, ÎMPRUMUTATUL fiind de drept în întârziere.
Dreptul CREDITORULUI de a percepe dobânda penalizatoare se naşte de drept la momentul
la care ÎMPRUMUTATUL îşi încalcă obligaţia de plată în ziua scadenţei, respectiv se naşte la
ora 24:00 a zilei scadenţei în situaţia în care plata nu a fost efectuată până la acel moment şi se
calculează începând cu ora 00:00 a zilei calendaristice următoare celei în care a fost scadenţa.
4.2.3.4. Dobânda penalizatoare se percepe şi se calculează în acelaşi mod de către CREDITOR
şi pentru situaţia în care creditul este declarat scadent anticipat pentru încălcarea oricăror
obligaţii contractuale, caz în care creditul este automat trecut integral în cont de credit restant,
conform Articolului 7.
Art. 5. Dreptul de retragere din contract.
5.1. ÎMPRUMUTATUL beneficiază de un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice în
care se poate retrage din prezentul Contract fără a invoca motive.
Termenul de retragere începe să curgă la ora 00:00 a următoarei zile calendaristice după data
încheierii prezentului Contract şi se încheie la ora 24:00 a celei de-a 14-a zi calendaristică de la
data încheierii prezentului Contract.
În cazul în care ÎMPRUMUTATUL dorește să își exercite dreptul de retragere, trebuie să
notifice S.C. IFN EXTRA FINANCE S.A. în scris, în termenul de 14 zile calendaristice de la
data încheierii prezentului contract, din care să rezulte voinţa sa expresă şi clară de a se retrage
din contractul de credit. În cazul în care notificarea se face prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, ÎMPRUMUTATUL este obligat să prezinte dovada expedierii notificării
întrucât exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii notificării de
către acesta. Adresa sediului social este Bucureşti, Sectorul 1, Str. Pictor Barbu Iscovescu,
Nr. 19, parter, etaj 1 și etaj 2, iar adresa de e-mail este: office@extrasimplu.ro
5.2. Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii/ depunerii
notificării în condiţiile prevăzute la pct. 5.1. din prezentul Contract, cu condiţia ca notificarea
să fie expediată/ depusă înainte de expirarea termenului menţionat.
5.3. În cazul în care ÎMPRUMUTATUL îşi exercită dreptul de retragere, acesta are obligaţia să
achite CREDITORULUI, în termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice de la expedierea/
depunerea notificării de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate şi dobânzilor
aferente acestora de la data la care creditul a fost acordat şi până la data rambursării acestuia.
Obligaţia se consideră îndeplinită în situaţia în care ÎMPRUMUTATUL a dispus în mod efectiv
şi irevocabil plata în interiorul termenului de 30 (treizeci) zile calendaristice mai sus indicat.
Pentru a evita orice neînţelegere, termenul de 30 zile calendaristice începe să curgă la ora 00:00
a zilei calendaristice imediat următoare celei în care a fost expediată/depusă notificarea şi se
împlineşte la ora 24:00 a celei de-a treizecea zi.
CREDITORUL îşi rezervă dreptul de a aplica dobânda contractuală pănă la restituirea integrală
a sumelor şi să ia măsurile judiciare necesare recuperării sumelor datorate.

5.4. În cazul în care ÎMPRUMUTATUL nu restituie integral, în termenul de cel mult 30 zile
calendaristice, sub conditia ca termenul de plata sa nu depaseasca perioada de creditare, de la
data notificării de retragere, sumele trase din credit şi dobânzile aferente, creditul sau partea de
credit nerestituită va fi înregistrată în cont de credit restant şi ÎMPRUMUTATUL va datora,
pentru această sumă, şi penalizarea prevăzută de art 4.2.3 de mai sus pentru intervalul de timp
ce constituie depăşire a termenului de 30 (treizeci) zile.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Părţilor.
6.1 Drepturile şi obligaţiile ÎMPRUMUTATULUI:
a). să fie informat asupra caracteristicilor esenţiale ale ofertei de creditare avansată de
CREDITOR; în acest sens, ÎMPRUMUTATUL declară că i-a fost pus la dispoziţie, anterior
încheierii prezentului Contract, Formularul "Informaţii standard la nivel european privind
creditul pentru consumatori" și Politica de confidențialitate a datelor, pe care le-a citit, le-a
înţeles şi le-a acceptat ca atare. Totodată, ÎMPRUMUTATUL declară că şi-a exercitat opţiunea
de încheiere a contractului doar şi numai după ce a luat cunoştinţă despre informaţiile obligatorii
din preambulul prezentului contract;
b). să ramburseze creditul anticipat, integral sau parţial, în condiţiile prevăzute de art.3;
c). să primească, la cerere, gratuit, în orice moment şi pe intreaga durată a contractului
de credit, un exemplar al graficului de rambursare;
d). să primească în mod gratuit și din oficiu, la încetarea contractului de credit ca urmare a
rambursării integrale, un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre
părţi decurgând din respectivul Contract de credit;
e). să îşi exercite faţă de CREDITOR drepturile prevăzute de Regulamentul UE GDPR
2016/679.
f). să achite datoriile rezultate din prezentul contract la termenul de scadenţă prevazut şi
acceptat prin semnarea contractului;
g). să asigure fonduri suficiente la scadenţă pe card;
h). să pună la dispoziţia CREDITORULUI, la solicitarea acestuia, pe toată durata prezentului
contract sau până la achitarea integrală a datoriilor ce decurg din acesta, în termenul comunicat,
documentele solicitate referitoare la veniturile sale certe cu caracter de permanenţă, la
angajamentele sale de plată lunare, etc.;
i). să înştiinţeze în scris CREDITORUL asupra oricăror modificări privind domiciliul,
reşedinţa, locul său de muncă sau oricare dintre datele de contact indicate în preambulul
prezentului Contract, în cel mult 3 (trei) zile calendaristice de la intervenirea acestora;
j). să plătească CREDITORULUI toate cheltuielile efectuate de către acesta în realizarea
demersurilor legale de recuperare a creanţei sale.

6.2. Drepturile şi obligaţiile CREDITORULUI
a). să încaseze creditul, inclusiv dobânzi, în cuantumul şi la scadenţa prevazute în contractul
de credit;
b). să încaseze o dobândă penalizatoare pentru creditele restante, conform art. 4.2.3.
c). să ia toate măsurile pe care le va considera necesare pentru recuperarea sumelor datorate
de către ÎMPRUMUTAT;
d). să denunţe unilateral contractul de credit, fără punere în întarziere, fără nicio altă
formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţelor de judecată, cu consecinţa declarării
creditului exigibil şi scadent anticipat imediat şi să procedeze la executarea silită a
ÎMPRUMUTATULUI pentru recuperarea tuturor sumelor datorate, la apariţia oricăruia dintre
cazurile de încetare precizate la art. 7 de mai jos;
e). să prelucreze datele personale ale ÎMPRUMUTATULUI în conformitate cu dispoziţiile
Regulamentului UE GDPR 2016/679. În acest sens, prin semnarea prezentului contract,
ÎMPRUMUTATUL autorizează CREDITORUL să prelucreze datele sale personale, inclusiv
prin transmiterea acestor date, în scopul prelucrării, către entităţi de tipul CRC, etc., acţionari,
afiliaţi ai CREDITORULUI, agenţii de colectare sau alte entităţi implicate în procesul de
colectare a creanţelor deţinute de CREDITOR, terţi cesionari, etc.
f). să cesioneze drepturile sale rezultate în urma încheierii prezentului contract, fără acordul
prealabil al ÎMPRUMUTATULUI, însă cu obligaţia de a notifica ÎMPRUMUTATULUI
cesiunea drepturilor şi obligaţiilor sale provenite din prezentul contract în termen de 10 (zece)
zile calendaristice de la efectuarea ei, identitatea cesionarului şi modalitatea actuală de liberare
valabilă;
g). să utilizeze Metoda de Plată aleasă de ÎMPRUMUTAT conform regulilor şi în situatiile
prevazute la art. 3.
h). să informeze ÎMPRUMUTATUL corect şi transparent asupra caracteristicilor esenţiale ale
produselor şi serviciilor oferite;
i). să nu modifice prevederile prezentului contract altfel decât prin intermediul unui act
adiţional şi doar cu acordul ÎMPRUMUTATULUI, cu excepţia cazului de la art.6.2. lit d;
j). să ofere, la cererea ÎMPRUMUTATULUI, gratuit, în orice moment, pe întreaga durată a
contractului de credit, un exemplar al graficului de rambursare pe un suport durabil;
k). să ofere gratuit ÎMPRUMUTATULUI, la încetarea contractului în orice modalitate care
a dus la rambursarea totală a creditului şi a costurilor aferente, un document care să ateste faptul
că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi.
Art. 7. Încetarea contractului.
7.1. Prezentul contract de credit încetează în următoarele situaţii:

a). la finalul duratei de creditare, cu condiţia rambursării integrale de către ÎMPRUMUTAT a
tuturor sumelor datorate conform acestui Contract;
b). prin exercitarea de către ÎMPRUMUTAT a dreptului de retragere din contract sau de
rambursare anticipată totală, în condiţiile art. 3 şi art. 5. din contract;
7.2. CREDITORUL poate denunţa unilateral prezentul contract, fără punere în întarziere, fără
nicio altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţelor de judecată, în oricare din
urmatoarele situaţii:
a). neachitarea oricărei datorii a ÎMPRUMUTATULUI faţă de CREDITOR în cuantumul, la
termenele şi în condiţiile prezentului Contract;
b). neîndeplinirea culpabilă a oricăreia dintre obligaţiile ÎMPRUMUTATULUI prevăzute în
prezentul Contract;
c). prezentarea de către ÎMPRUMUTAT de documente şi declaraţii false în vederea acordării
creditului ori pe durata derulării prezentului contract sau omisiunea de a comunica
CREDITORULUI documente ori declaraţii, totul în scopul de a-l induce în eroare pe
CREDITOR fie la momentul acordării creditului, fie pe durata derulării prezentului contract;
d). punerea sub interdicţie a ÎMPRUMUTATULUI;
e). netransmiterea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data generării automate, a contractului
de credit semnat de către ÎMPRUMUTAT în original;
f). anularea înainte de scadenţă a autorizaţiei de utilizare a Metodei de Plată alese de
IMPRUMUTAT şi specificată la Articolul 1.3.
7.3. Denunţarea unilaterală a prezentului Contract în baza prevederilor art.7.2. din prezentul
Contract are de drept ca efect declararea creditului ca exigibil şi scadent anticipat imediat.
Totodată, la acelaşi moment al denunţării unilaterale, ia naştere, de asemenea de drept, obligaţia
ÎMPRUMUTATULUI de a restitui întreaga valoare totală platibilă, dobânda penalizatoare şi
orice alte cheltuieli efectuate de CREDITOR în derularea formalităţilor juridice de recuperare
a creanţei sale, inclusiv, dar nelimitându-se la taxe, onorarii, servicii ale agenţiilor de colectare,
etc.
7.4. Denunţarea unilaterală a prezentului Contract în baza prevederilor art. 7.2. din Contract se
comunică ÎMPRUMUTATULUI prin e-mail sau prin poştă cu confirmare de primire cel mai
târziu în următoarea zi lucrătoare după cea în care s-a adoptat această măsură.
7.5. ÎMPRUMUTATUL recunoaşte expres, prin încheierea la distanță și semnarea
ulterioară a prezentului Contract, că a luat cunoştinţă că acesta reprezintă titlu
executoriu în temeiul Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi că, în
situaţiile prevăzute de art. 7.2 din Contract, CREDITORUL, după declararea scadenţei
anticipate şi comunicarea acesteia către ÎMPRUMUTAT conform prevederilor art. 7.4,

poate trece la debitarea contului Imprumutatului, conform art. 3.2 din prezentul contract
dar si executarea silită a acestuia în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
Art. 8. Garanţii.
8.1. Toate obligaţiile ÎMPRUMUTATULUI rezultate din prezentul Contract, precum şi
cheltuielile de orice fel legate de recuperarea creditului, a dobânzilor, a dobânzii penalizatoare,
precum şi a altor cheltuieli, a cheltuielilor de judecată, inclusiv cele de executare silită, după
caz, sunt garantate cu gajul general asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare, precum şi
asupra disponibilităţilor soldului creditor al conturilor ÎMPRUMUTATULUI deschise la orice
bancă de pe teritoriul României.
Art. 9. Comunicări.
9.1. Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenţie în baza prezentului contract va fi
transmisă prin e-mail între părţi, atât ÎMPRUMUTATUL cât şi CREDITORUL declarând în
mod expres că acceptă această modalitate de comunicare, cu excepțiile prevăzute de lege sau
înțelegerilor dintre părți.
Ambele Părţi stabilesc, în mod convenţional, că mesajele electronice primite înainte de ora
18:00 se consideră primite în respectiva zi lucrătoare, iar mesajele electronice primite după ora
18:00 se consideră primite în ziua lucrătoare imediat următoare.
9.2. ÎMPRUMUTATUL îşi exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau
orice altă informare/ informaţie care îi este transmisă de către CREDITOR în legătură cu
încheierea, executarea şi încetarea prezentului Contract (“Comunicări”), să se transmită şi în
mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail la adresa indicată de către ÎMPRUMUTAT
în cadrul aplicaţiei credit online, sau după caz, la adresa actul de identitate indicată de către
ÎMPRUMUTAT în cadrul aplicaţiei credit online.
9.3. De asemenea, CREDITORUL va afişa informaţii în legătură cu prezentul Contract şi pe
pagina website extrasimplu.ro şi în contul ÎMPRUMUTATULUI generat la această adresă,
notificând electronic ÎMPRUMUTATUL în acest sens prin mesaj email/ SMS atunci când astfel
de informaţii au fost afişate. CREDITORUL nu este obligat să pună la dispoziţia
ÎMPRUMUTATULUI Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care
acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, se prevede astfel în prezentul Contract
sau ÎMPRUMUTATUL solicită în mod expres acest lucru.
9.4. Orice modificare a datelor de contact ale ÎMPRUMUTATULUI care nu a fost notificată
CREDITORULUI nu îi va fi opozabilă, CREDITORUL fiind astfel exonerat de orice
răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute, iar
ÎMPRUMUTATUL nefiind în drept de a invoca neprimirea respectivelor comunicări.
Art. 10. Clauze finale.
10.1. Modificarea clauzelor prezentului contract, pe parcursul derulării creditului se poate face
numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.

10.2 ÎMPRUMUTATUL declară că a citit, a înţeles şi a acceptat clauzele prezentului contract
şi că acestea au fost negociate cu CREDITORUL anterior semnării contractului, pe baza
informaţiilor prealabile furnizate de CREDITOR, rezultatul acordului lor de voinţă fiind
transpus în clauzele prezentului Contract.
10.3. ÎMPRUMUTATUL declară că a luat la cunoştinţă faptul că adresa Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor este B-dul Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, Bucureşti,
http://www.anpc.gov.ro., iar adresa Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în
Domeniul Bancar este Str. Sevastopol, nr. 24, et. 2, sector 1, București, https://www.csalb.ro/.
10.4. Prezentul contract este guvernat de legea română.
10.5. Litigiile şi neînţelegerile de orice fel dintre părţile prezentului contract, privind încheierea,
derularea, executarea şi modificarea prezentului Contract, vor fi soluţionate de părţi pe cale
amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, competente în soluţionarea litigiului
sunt instanţele judecătoreşti de la sediul CREDITORULUI.
ÎMPRUMUTATUL nu dispune de un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire, cu
excepţia posibilităţii sale de a se adresa Autorităţilor prevăzute la art. 10.3.
10.6. CREDITORUL ia toate masurile necesare pentru a răspunde la reclamațiile depuse de
consumatori în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora și depune diligențele
necesare în vederea reparării eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor. În acest sens,
CREDITORUL pune la dispoziția clienților adresa de e-mail: office@ifnextrafinance.ro
10.7. În conformitate cu dispoziţiile Ordonanței de Urgență nr. 34/ 2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, înscrisurile emise în temeiul
prezentului contract în formă electronică şi cărora li s-a recunoscut modalitatea de a fi încheiate
la distanță, sunt asimilate înscrisurilor sub semnatură privată.
10.8. Prezentul contract a fost încheiat la distanţă, astăzi X, în două exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte contractantă.
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