CONDITII GENERALE DE LEASING
PARTE INTEGRANTA DIN CONTRACTUL DE LEASING
NR …………../ ………..
Prezentele Conditii generale de leasing
constituie parte integranta a contractului de
leasing financiar incheiat intre Locator si
Utilizator.
Incheierea contractului. Generalitati
1.1. Locatorul (denumit in continuare "Locator")
se obliga sa ofere in leasing Utilizatorului
(denumit in continuare "Utilizator"). Bunul ce
face obiectul material al Contractului de Leasing
Financiar, descris in contractul de leasing
(denumit in continuare "Bunul"), in conditiile
stipulate in contractul de leasing (denumit in
continuare "Contractul") precum si in aceste
conditii generale de leasing (denumite in
continuare "Conditiile").
Brokerul este societatea de intermediere in
asigurari, mentionata in contractul de leasing.
1.2. In cazul in care, dupa incheierea
Contractului, pana la ajungerea Bunului la locul
de livrare, Utilizatorul denunta / reziliaza
Contractul, Locatorul va avea dreptul la o
despagubire pausala ( denumita taxa de
stornare ) in valoare de 10 % din pretul de
cumparare al Bunului. In plus, Locatorul este
indreptatit sa retina din orice suma achitata de
Utilizator si: cheltuielile aferente preluarii
Bunului, gasirii unui nou client, depozitarii
Bunului pana la preluarea acestuia de catre noul
client si celelalte cheltuieli prevazute in Conditii,
precum si orice alte cheltuieli care au rezultat
din Contract sau care au fost efectuate de catre
Locator in legatura cu Contractul ( de exemplu,
dar nu limitativ: art. 3, art. 7, art. 8, art. 10 etc.).
In cazul in care sumele achitate Locatorului de
catre Utilizator nu acopera aceste cheltuieli,
diferenta va fi platita de utilizator in maximum 5
zile lucratoare de la data emiterii facturii.
Taxa de administrare ( care reprezinta pretul
emiterii Contractului) si dobanda de prefinantare
nu se restituie utilizatorului.
1.3. Bunul ramane proprietatea Locatorului pe
toata perioada Contractului.
Chiar daca ultilizatorul a platit partial valoarea
reziduala; acesta din urma nu devine
coproprietar al Bunului. Utilizatorului nu ii este
permis sa constituie asupra Bunului drepturi in
favoarea tertilor sau sa transmita total / partial
tertilor drepturi dobandite in temeiul Contractului.
1.4. Locatorul isi rezerva dreptul sa denunte
unilateral sau sa relizieze deplin drept, fara
interventia instantei judecatoresti, fara orice alta
procedura, fara alte formalitati, Contractul daca
furnizorul / producatorul Bunului desemnat de
Utilzator refuza vanzarea si / sau livrarea
bunului.
Eventualele
pretentii
formulate
impotriva
locatorului
nu
sunt
admise.

Denuntarea / rezilierea nu va atrage in sarcina
locatorului daune sau orice pretentii, Locatorul
fiind exonerat de orice raspundere. Cheltuielile
aferente, care rezulta in urma denuntarii / rezilierii
sunt in sarcina Utilizatorului.
1.5. Locatorul nu isi asuma vreo resposabilitate cu
privire la refuzul, imposibilitatea Furnizorului:
a) de a onora, chiar si partial, oferta sau
contractul de vanzare - cumparare al Bunului;
b) de a se preda Bunul la locul si la termenul
stabilit;
c) de a preda bunul cu dotarile, caracterisiticile,
designul, calitatea, culoarea, etc in conditiile
agreate / solicitate de Utilizator;
d) de a preda Utilizatorului / Locatorului
documentele prevazute de lege si / sau de
contractul de vanzare cumparare al Bunului;
e) de a nu asigura service-ul necesar, sau de a-l
asigura in conditii necorespunzatoare;
f) de a nu asigura corespunzator piesele de
schimb,
echipamentele,
ansamblurile,
subansamblurile etc.
Eventualele pretentii ale utilizatorului in aceste
cazuri prezentate mai sus cu titlu de exemplu, dar
nu limitativ vor fi formulate direct impotriva
Furnizorului, Locatorul fiind exonerat de orice
raspundere.
Locatarul nu va raspunde pentru vreun
prejudiciu direct / indirect adus Utilizatorului
de catre Furnizor / Producator / Broker / terti.
1.6.a. In cazul in care Furnizorul nu
indeplineste intocmai obligatia de predare a
Bunului, cu excluderea totala a culpei
Utilizatorului:
a.1. In cazul in care Furnizorul a restituit in
totalitate Locatorului suma platita in vederea
achizitionarii Bunului, avansul achitat de
Utilizator catre Locator in intregime
Utilizatorului, la cererea expresa scrisa a
Utilizatorului.
- din care se vor retine cheltuielile efectuate de
Locator conform Contractului
Riscul valutar este suportat de Utilizator.
a.2. In cazul in care Furnizorul nu a restituit in
totalitate Locatorului suma platita in vederea
achizitionarii Bunului, utilizatorul are dreptul sa
solicite direct Furnizorului suma nerestituita
locatorului pana la concurenta avansului achitat de
Utilizator catre locator si de catre Locator catre
Furnizor (acesta neexonerand Utilizatorul sa
achite Locatorului cheltuielile care deriva din
Contract). Aceasta solicitare va avea loc pe riscul
si pe cheltuiala utilizatorului, fara vreo garantie din
partea Locatorului. Locatorul cesioneaza in

favoarea Utilizatorului dreptul de a se indrepta
impotriva Furnizorului pentru recuperarea
acestei sume. Utilizatorul accepta cesiunea.
Riscul valutar este suportat de Utilizator.
b. Riscul refuzului, a imposibilitatii de executare
a obligatiilor contractuale si / sau legale ale
Furnizorului si / sau ale dealerilor / tertilor
implicati in derularea contractului de furnizare /
vanzare-cumparare, de intretinere / service a
Bunului este suportat integral de Utilizator.
Locatorul este exonerat de orice raspundere.
2. Intrarea in vigoare si durata contractului
2.1. Contractul se considera incheiat la data
semnarii lui de catre ambele parti si intra in
vigoare la aceasta data.
Durata leasingului este mentionata in Contract.
2.2. Contractul se incheie pe o perioada
determinata.
2.3. Contractul inceteaza odata cu indeplinirea
tuturor obligatiilor Utilizatorului si Locatorului
care decurg din acesta sau in alte moduri
stabilite prin prezentele Conditii.
2.4. La incheierea contractului, Utilizatorul a
primit Contractul, Conditiile, factura emisa de
Locator pentru achitarea avansului si a taxei de
administrare, planul de esalonare al ratelor si a
primelor de asigurare, conditiile generale de
asigurare si celelalte anexe la Contract, cu care
este de acord.
2.5. Utilizatorul (persoana fizica) declara ca,
inainte de incheierea Contractului, a fost
informat de catre Locator conform OG 85/2004
si legii nr. 289/2004.
De asemenea Utilizatorul declara ca, inainte de
incheierea contractului de asigurare, a primit de
la Broker, informatiile mentionate in legea
32/2000, modificata, Normele CSA privind
informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in
asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor /2004.
3. Preluarea Bunului
3.1. Dupa incheierea contractului, incasarea de
catre Locator a avansului, a taxei de
administrare, constituirea garantiilor de catre
Utilizator in favoarea locatorului si indeplinirea
obligatiilor conform art. 7 din Conditii,
Utilizatorul:
a) este indreptatit si obligat sa preia Bunul de la
Furnizor / alta persoana desemnata de acesta
din urma sau de Locator. Utilizatorul este obligat
sa inspecteze cu maxima atentie Bunul, atat sub
aspectul conformitatii caracteristicilor fizice,
tehnice si functionale solicitate cat si sub
aspectul viciilor aparente. Viciile aparente astfel
descoperite vor fi mentionate de Utilizator ca
atare in cadrul Procesului verbal de predareprimire impreuna cu termenul de remediere a
viciilor de catre Furnizor / persoana desemnata
de acesta. Utilizatorul va preda Locatorului un
exemplar al procesului verbal de predare-primire
dovezii de primire a Bunului in maximum 2 zile
lucratoare de la data primirii Bunului. In masura

in care la preluarea Bunului nu se semneaza
procesul verbal, preluarea in fapt a Bunului va
produce aceleasi efecte ca si semnarea procesului
verbal, Bunul urmand a fi considerat ca fiind
predat Utilizatorului la data, in locul de predare
indicate anterior de Furnizor / Locator, si fiind
corespunzator cu cel comandat de Utilizator.
b) va suporta cheltuielile Locatorului generate de
preluarea si inregistrarea Bunului, acestea fiind
facturate separat Utilizatorului. Locatorul va
inregistra Bunul in evidentele politiei rutiere, si va fi
mentiinat ca proprietar al Bunului. In cazul in care
Bunul nu are destinatia de a circula ( de ex. Este
expus in Showroom sau alta locatie ) Locatorul nu
este obligat sa inscrie Bunul in evidentele politiei
rutiere; daca Utilizatorul solicita expres inscrierea
in evidentele politiei rutiere, Locatorul va opera
aceasta operatiune.
c) este obligat, ca in cazul imprumutarii cartii de
identitate aferente Bunului sa o returneze in
maximum 5 zile de la predare. Neindeplinirea
acestei obligatii de catre Utilizator da dreptul
Locatorului sa aplice penalitati de 30 EURO pentru
fiecare zi de intarziere.
d) este indreptatit si obligat sa reprezinte Locatorul
in fata Furnizorului/ a altor persoane, pe propria
cheltuiala, pentru reclamarea de defectiuni de
orice fel, inclusiv vicii ascunse, neconcordanta
Bunului cu cel comandat, imposibilitatea folosirii (
chiar si partiala ) a Bunului, avarii ale Bunului,
lipsa furnizarii / furnizarea necorespunzatoare a:
service-ului, pieselor de schimb, echipamentelor,
subechipamentelor etc.; formularea de pretentii de
garantie, postgarantie. Locatorul este exonerat de
orice raspundere fata de Utilizator in acest sens.
Locatorul nu garanteaza Utilizatorului ca acesta
din urma va obtine repararea prejudiciului si / sau
reparatiile solicitate de la Furnizor si / sau terti.
e) pentru viciile Bunului vandut Utilizatorului la
incetarea Contractului, prin exercitarea dreptului la
optiune, Locatorul nu va fi tinut raspunzator
indiferent de natura viciilor. Utilizatorul are dreptul
si obligatia de a se indrepta direct impotriva
Furnizorului pentru orice vicii ale Bunului, vandut
Utilizatorului in urma optiunii exprimate in acest
sens de catre Utilizator.
f) in cazul rezilerii Contractului drepturile
Utilizatorului mentionate la prezentul articol, lit. d-e
sunt considerate, in mod expres, retrocedate
Locatorului.
3.2. Utilizatorul are dreptul si este imputernicit de
catre Locator, cu conditia platii debitelor la art. 3.1
alin 1, sa preia Bunul de la Furnizor / persoana
desemnata de acesta din urma sau de Locator.
Utilizatorul va prelua Bunul, specificand dreptul de
proprietate al Locatorului astfel incat sa il
reprezinte la preluarea bunului.
De asemenea, Utilizatorul este obligat sa preia
Bunul in conditiile de mai sus. In cazul in care nu

isi respecta aceasta obligatie in maximum 5 zile
de la termenul stabilit, din motive neimputabile
Locatorului, Locatorul are dreptul sa rezilieze
Contractul – fara nici o notificare, punere in
intarziere, fara interventia instantei judecatoresti,
fara vreo formalitate prealabila – si sa perceapa
de la Utilizator o taxa de stornare de 10% din
pretul de achizitie precum si cheltuielile
ocazionale de rezilierea contractului de catre
Locator, reprezentand, dar fara a se limita la:
cheltuielile aferente preluarii, depozitarii Bunului,
gasirii unui nou client, instrainarea Bunului sau a
oricarui dezmembramant al dreptului de
proprietate, depozitarii Bunului pana la gasirea
unui nou client si cele prevazute in Conditii (de
exemplu, dar nu limitativ: art.3,art.7, art.8,art.10
etc.).
Utilizatorul este de acord cu deducerea din
avans a tuturor cheltuielilor de mai sus si a
debitelor care rezulta din alte contracte de
leasing, incheiate intre Utilizator si Locator. In
cazul in care avansul nu acopera aceste
cheltuieli, diferenta va fi platita de Utilizator in
maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data
emiterii facturii.
3.3. Utilizatorul se angajeaza sa suporte in
totalitate, fata de terti, toate daunele si obligatiile
care survin pe parcursul contractului si in
perioada folosirii Bunului. Utilizatorul nu va avea
drept de regres fata de Locator pentru vreo
dauna si / sau obligatie.
In cazul in care pe numele Locatorului se va
emite, in legatura cu Bunul si / sau cu fapta
Utilizatorului, vreun proces verbal de constatare
a contraventiei / alt document care ar oblica
Locatorul la plata vreunei amenzi si/ sau alte
masuri, toate acestea vor fi integral suportate de
Utilizator. Contravaloarea acestora va fi
facturata de Locator catre utilizator, iar acesta
din urma le va achita locatorului in maximum 5
(cinci) zile lucratoare de la data emiterii facturii.
3.4. Imposibilitatea de folosinta totala sau
partiala a Bunului – inclusiv forta majora sau
cazul fortuit pentru scopul prestabilit (de ex. Dar
nu limitativ: legata de vicii ascunse / aparente,
defectiuni, probleme de service, de reparatii de
orice fel si oricand, necorespunderea Bunului cu
cel comandat / cu descrierea tehnica, avarierea,
distrugerea totala, sustragerea de catre un tert,
gresita informare a
Utilizatorului asupra caracteristicilor acestuia
etc.), nu vor influenta drepturile Locatorului fata
de Utilizator, rezultate din Contract; de
asemenea nu dau Utilizatorului dreptul de a
pretinde Locatorului daune si / sau inlocuirea
Bunului,
neexecutarea,
reducerea,
suspendarea, sistarea / intreruperea executarii
obligatiilor sale asumate in temeiul Contractului.
3.5. In orice caz, Utilizatorul nu are dreptul de a
efectua operatiuni de compensare sau de
retinere a oricaror sume de bani / altor bunuri pe

care le datoreaza Locatorului sau care apartin
acestuia din urma.
3.6. Toate riscurile aferente dreptului de
proprietate a Bunului, deprecierea / devalorizarea
fizica si / sau morala a Bunului sunt in exclusivitate
in patrimoniul Utilizatorului din momentul semnarii
Contractului, locatorul fiind exonerat de orice
raspundere.
4. Conditii de plata. Rambursarea leasing-ului
4.1. Din momentul in care Locatorul incepe sa
achite catre furnizor partial valoarea finantata, si
pana la durata emiterii facturii pentru incasarea
primei rate de leasing. Utilizatorul va achita
Locatorului
si
dobanda
de
prefinantare,
mentionata in Contract.
Plata dobanzii de prefinantare se va efectua in
transe periodice, conform Contractului. Prima
plata a dobanzii de prefinantare devine scadenta
la data de facturare stabilita de Locator, imediat
urmatoare primei plati - efectuata de catre Locator
catre furnizorul / vanzatorul Bunului care
reprezinta plata partiala a valorii finantate.
Dobanda de prefinantare, se va aplica asupra
valorii finantate pe care Locatorul o achita
Furnizorului. Dobanda de prefinantare creste pe
masura ce Locatorul efectueaza plati (chiar si
partiale) catre Furnizor, ajungand la un nivel
maxim dupa integrala a pretului Bunului. Dobanda
de prefinantare nu micsoreaza valoarea finantata
si / sau ratele de leasing; dobanda de prefinantare
se factureaza si se achita separat, nefiind indusa
in ratele de leasing.
Prevederile prezentelor conditii referitoare la plata
ratelor de leasing se aplica prin similitudine si
dobanzi de prefinantare.
Utilizatorul are obligatia sa achite ratele de
leasing, primele de asiguarare la termenul si la
valoarea stabilita conform planului de esalonare a
ratelor. Prima rata de leasing si prima de asigurare
vor fi facturate la data de facturare stabilita de
Locator (care poate fi data de 10 sau 25 ale lunii)
imediat urmatoare prezentarii documentelor de
expeditie (de ex. Declaratia Vamala de Import,
factura emisa de Furnizor, etc.) respectiv, in lipsa
acestora, dupa semnarea procesului verbal de
predare - primire de catre Utilizator. In cazul in
care Utilizatorul a importat Bunul prin mijloace
proprii, el are obligatia de a-I preda urgent
Locatorului toate documentele de expeditie.
Urmatoarele rate de leasing, prime de asigurare
vor fi facturate in aceasi zi din lunile ce urmeaza
acesteia.
In cazul in care data facturarii este intr-o zi de
sambata, duminica sau o zi de sarbatoare legala /
zi nelucratoare, data emiterii facturii se va decala
in urmatoarea zi lucratoare.
Locatorul poate modifica unilateral data facturarii
cu conditia anuntarii prealabile a Utilizatorului.
Daca data scadentei este o zi de sambata,
duminica sau o zi de sarbatoare, data scadentei
va fi in ziua lucratoare anterioara unei asemenea

zile. La data scadentei oricarui debit, sumele de
bani trebuie sa evidentieze in contul bancar al
Locatorului si, dupa caz, al Brokerului. Data
platii este data cand sumele achitate Locatorului
si / sau Brokerului se evidenteaza in contul
Locatorului si / sau Brokerului.
Utilizatorul este exclusiv raspunzator pentru
efectuarea la termen a platii. Faptul ca
Utilizatorul nu a primit factura sau refuza sa
primeasca factura, nu reprezinta o justificare
pentru o plata intarziata si nu il exonereaza de la
plata sumelor datorate Locatorului si/sau
Brokerului.
Locatorul/Brokerul
nu
sunt
obligati
sa
reaminteasca Utilizatorului datele la care sunt
scadente platile datorate de catre acesta.
Utilizatorul este obligat sa actioneze cu buna
credinta, iar in cazul nereceptionarii in termen
rezonabil a facturilor emise de catre
Locator/Broker, sa instiinteze Locatorul asupra
acestui fapt.
Daca Utilizatorul a optat pentru plata valorii
reziduale odata cu plata ratelor de leasing, toate
regulile aplicabile ratelor de leasing, vor fi
aplicabile si ratelor de valoare reziduala.
4.2. Utilizatorul este obligat sa plateasca in
contul Locatorului avansul, taxa de administrare,
dobanda de prefinantare, ratele de leasing, de
asigurare, valoarea reziduala, datorate in
legatura si / sau in baza contractului, a
contractului de asigurare (daca asigurarea nu a
fost incheiata conform art 4.2. ali. 2), toate
acestea in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de
la scadenta facturii aferente de catre Locator.
Platile se vor efectua in contul Locatorului nr.
RO88RNCB1600000000360001, cont bancar
deschis la BCR Bistrita. Locatorul poate
modifica unilateral contul / banca fara acordul
Utilizatorului, cu singura conditie de a anunta
acestuia noul cont / banca. In cazul in care
asigurarea se intermediaza printr-un Broker si
partile au stabilit ca plata debitelor care rezulta
din contractele de asigurare sa se efectueze
direct catre Broker, utilizatorul va efectua catre
Broker plata primelor de asiguarare, a
reintregirilor sumei asigurate si a altor debite
care rezulta din contractul de asigurare. Plata
debitelor care rezulta din contractul de asigurare
se va efectua de catre Utilizator catre Broker in
maximum 5 (cinci) zile de la emiterea facturii.
Factura va fi emisa de Broker, conform regulilor
mentionate la art.4.1. de mai sus.
In nici un caz scoaterea din functiune sau
eventualele intreruperi survenite in exploatarea
Bunului (reparatia, accidentul, furtul, etc.) nu
confera Utilizatorului dreptul de a pretinde
reducerea sau intreruperea / suspendarea platii
ratelor de leasing, a altor sume de bani catre
Locator / Broker si / sau inlocuirea Bunului.
Locatorul isi rezerva dreptul sa rezilieze
Contractul cu efect imediat si fara acordarea

unui
preaviz,
fara
interventia
instantei
judecatoresti, fara alte formalitati, in cazul in care
Utilizatorul nu plateste in termenul prevazut la
art.4.2. alin. 1 avansul si / sau taxa de
administarre si celelalte cheltuieli, facturate in
conformitate cu acest articol. Taxa de administrare
si celelalte cheltuieli aferente rezilierii contractului
vor fi achitate de Utilizator in termen de maximum
5 (cinci) zile lucratoare de la data emiterii facturii.
In cazul intarzierilor de plata, aplicandu-se
prevederile art. 4.5. de mai jos.
4.3. Platile sumelor prevazute in Contract si
anexele sale, in EURO vor fi efectuate de
Utilizator in echivalent RON, la valoarea convertita
(la cursul de vanzare al Bancii Locatorului din data
facturarii, daca cursul de referinta este mai mare
decat cel din data incheierii contractului sau la
cursul de referinta din data incheierii contractului,
daca acesta este mai mare decat cursul de
vanzare al bancii locatorului din data facturarii),
libere de orice deduceri, reduceri, compensari,
comisioane, speze bancare, taxe, impozite, prin
transfer bancar in contul Locatorului, dupa caz al
Brokerului, indicat ca atare in cuprinsul facturii sau
cash in limita plafonului prevazut de lege.
Orice diferente de curs pozitive, costurile de
schimb si de conversie valutara precum si orice
diferente cauzate de fluctuatia cursului de schimb
intre data emiterii facturii de catre locator, dupa
caz de catre broker, si data evidentierii platii in
contul Locatorului si / sau Brokerului de catre
Utilizator sunt exclusiv in sarcina Utilizatorului,
urmand a fi facturate acestuia de catre Locator si /
sau Broker in cadrul urmatoarelor facturi aferente
platii ratelor de leasing si / sau primelor de
asigurare sau prin facturi distincte. Diferentele de
curs dintre data emiterii facturii si data platii
avansului, ratelor de leasing, primelor de asigurare
si a celor de valoare reziduala vor fi suportate de
Utilizator incepand cu data emiterii fiecarei facturi
aferente incasarii debitelor mentionate in prezentul
alineat, chiar daca debitele respective au fost
achitate la scadenta.
Locatorul va trimite Utilizatorului lunar – daca
partile nu au stabilit altfel – factura pentru
incasarea ratei de leasing (si a valorii reziduale, in
functie de optiunea Utilizatorului de plata
esalonata a acesteia), primei de asigurare
corespunzatoare, a dobanzii de prefinantare.
4.4. Avansul convenit de partile contractante va fi
platit direct in contul Locatorului. Efectuarea unei
asemenea plati va reduce valoarea finantata cu
suma mentionata in contract. Utilizatorul este de
acord ca Locatorul are dreptul sa comande Bunul
numai dupa evidentierea avansului, a taxei de
administrare si a celorlalte cheltuieli in contul
mentionat la art. 4.2. (cu exceptia dobanzii de
prefinantare).
4.5. In caz de intarziere a platii oricaror sume de
bani datorate de Utilizator (de exemplu dar fara a
se limita la: avans, taxa de administare, dobanda

de prefinantare, rate de leasing, prime de
asigurare, amenzi, valoare reziduala, prestatii
vamale, prestatii RAR, cheltuieli de depozitare,
gasirea unui nou client, cheltuieli care rezulta din
rezilierea contractului etc.), Locatorul va avea
dreptul sa aplice Utilizatorului – in afara celor
prezentate la art. 4.3. – si penalitati de intarziere
in valoare de 0.6% din suma restanta pentru
fiecare zi de intarziere. In toate cazurile, totalul
penalitatilor poate depasi cuantumul sumei
asupra careia au fost calculate. In plus,
Locatorul are dreptul sa solicite Utilizatorului
achitarea tuturor costurilor si cheltuielilor
suportate de locator in legatura cu solicitarea si
realizarea acestor pretentii.
Art. 4.5. se aplica tuturor situatiilor de intarziere
a platii de catre Utilizator, indiferent daca in
cadrul articolelor din Conditii s-a facut referire
expresa sau nu la art. 4.5.
4.6. Daca Locatorul instiinteaza / someaza /
notifica Utilizatorul in vederea achitarii oricaror
sume restante, Utiltizatorul este obligat sa achite
Locatorului costurile acestei actiuni. De
asemenea, utilizatorul este obligat sa suporte
taxele pentru emiterea instiintarii de plata. (a)
Instiintarea I de plata va fi expediata
Utilizatorului in cazul in care acesta nu a
efectuat plata debitului restant in conformitate cu
prevederile art. 4.1.-4.2. de mai sus, depasind
scadenta cu un termen de 10 (zece) – 27
(douazecisisapte) zile calendaristice inclusiv.
Emiterea acestei instiintari nu obliga Utilizatorul
la plata vreunei taxe de instiintare de plata,
acesta fiind obligat numai la plata cheltuielilor de
comunicare; (b) In cazul in care Utilizatorul nu a
achitat debitul restant in termenul si conditiile
precizate la art. 4.1. – 4.2., 4.6. lit. a, Locatorul
va emite si Instiintarea a II a de plata.
Instiintarea II de plata va fi trimisa Utilizatorului
in cazul in care acesta a depasit scadenta cu un
termen intre 28 (douazecisiopt) – 41
(patruzecisiunu) zile calendaristice inclusiv.
Pentru fiecare factura emisa de Locator si
neachitata de utilizator in intervalul mentionat la
art. 4.6. lit. b, Utilizatorul va achita Locatorului
cate o taxa de instiintare de plata in cuantum de
13 (treisprezece) EURO plus TVA. (c) In cazul in
care Utilizatorul nu a achitat debitul restant in
termenul si conditiile precizate la art.4.1, 4.2, 4.6
lit. b, Locatorul va emite si instiintarea a III a de
plata. Instiintarea a III a de plata va fi trimisa
Utilizatorului in cazul in care acesta a depasit
scadenta cu un termen egal sau mai mare de 42
de zile calendaristice. Pentru fiecare factura
emisa de Locator si neachitata de Utilizator in
intervalul mentionat la art. 4.6 lit. c, Utilizatorul
va achita Locatorului cate o taxa de instiintare
de plata in cuantum de 26 (douazecisisase)
EURO plus TVA.
d) Urmatoarele instiintari de plata vor fi emise
pana la achitarea debitului restant si vor fi taxate

cu cate (doazecisisase) EURO plus TVA pentru
fiecare instiintare. Obligatia de a plati fiecare taxa
de mai sus devine Scadenta din momentul emiterii
instiintarii de plata.
In cazul in care data emiterii instiintarii de plata
este intr-o zi de sambata, duminica sau o zi de
sarbatoare legala / zi nelucratoare, data emiterii
instiintarii se va decala in urmatoarea zi
lucratoare.
Brokerul imputerniceste Locatorul ca orice
notificare si / sau taxa de somatie / instiintare de
plata mentionata la art. 4.6. de mai sus sa fie
emisa / facturata de catre Locator.
4.7. Plata prin mandat postal a ratelor de leasing
sau a altor sume este exclusa. O plata astfel
efectuata nu este valabila.
4.8. Orice suma platita Locatorului de catre
Utilizator in temeiul Contractului, indiferent de titlu
si / sau specificatia cu care Utilizatorul intelege sa
efectueze plata, va stinge obligatiile financiare ale
Utilizatorului, scadente inainte sau la data
creditarii contului Locatorului, si, dupa caz, al
Brokerului cu contravaloarea platii, in conformitate
cu regulile stabilite de Locator si, dupa caz, de
Broker, chiar daca Utilizatorul a mentionat pe
documentul cu care efectueaza plata / alt
document ca doreste sa stinga alta plata. In cazul
in care Utilizatorul a incheiat doua sau mai multe
contracte de leasing cu Locatorul sau a incheiat
doua sau mai multe contracte de asigurare prin
intermediul Brokerului (si plata debitelor care reies
din asigurarea Bunului se efectueaza catre
Broker), orice suma platita locatorului si / sau
Brokerului, de catre Utilizator, indiferent de
contractul de leasing / asigurare astfel incheiat in
privinta caruia Utilizatorul intelege sa efectueze
plata si indiferent de titlu si / sau specificatia cu
care Utilizatorul intelege sa efectueze aceasta
plata, va stinge obligatiile financiare ale
Utilizatorului
asumate
in
temeiul
tuturor
contractelor de leasing / de asigurare incheiate cu
Locatorul / intermediate prin Broker, scadente
inainte sau la data creditarii contului Locatorului /
Brokerului in conformitate cu regulile stabilite de
Locator si / sau de Broker chiar daca Utilizatorul a
mentionat pe documentul cu care efectueaza plata
/ alt document ca intelege sa stinga alta plata.
4.9. Utilizatorul poate efectua plati anticipate cu
acordul expres, scris al Locatorului si in conditiile
negociate cu Locatorul. In cazul in care
prezentului contract ii sunt aplicabile prevederile
legii 289/2004, in cazul achitarii anticipate, pe o
perioada de minimum 6 luni, a obligatiilor sale
pecuniare, Utilizatorul
(persoana fizica) are dreptul la o reducere
echitabila a costului finantarii, stabilita proportional
cu perioada de utilizare a finantarii. Taxa de
modificare a contractului (5% din valoarea sumei
achitata anticipat) este scadenta in 5 zile
lucratoare de la data emiterii facturii de catre
locator (factura aferenta incasarii taxei de

modificare a contractului va fi emisa o data cu
facturile aferente platilor anticipate).
5. Modificarea ratelor de leasing si a ratelor de
dobanda de prefinantare
5.1. Locatorul isi rezerva dreptul de a modifica
ratele de leasing si / sau ratele aferente dobanzii
de prefinantare ramase si neachitate de
Utilizator daca:
a) pretul de achizitie a Bunului s-a modificat in
intervalul dintre semnarea Contractului si
preluarea Bunului;
b) modificarea dobanzii EURIBOR la 3 luni +/0.25;
c) se produc modificari in domeniul de taxe si
impozite care privesc Contractul.
O modificare a ratelor de leasing conform art.
5.1. a),c) poate fi efectuata lunar de catre
Locator, in cazul mentionat la lit. b, recalcularea
se poate efectua la sfarsitul perioadei de leasing
sau trimestrial.
5.2. Locatorul se obliga sa comunice
Utilizatorului, cursul de vanzare al SC IFN
COMSIG LEASING SA pentru EURO. Daca
acest curs raportat la cursul de vanzare EURO
se modifica in intervalul de timp intre intrarea in
vigoare a contractului si incetarea acestuia,
Locatorul are dreptul sa procedeze la o
recalculare corespunzatoare a cursului, chiar de
mai multe ori in perioada de valabilitate a
Contarctului (inclusiv lunar, in cadrul emiterii
facturii conform art. 4.3., dar cel mai tarziu prin
decontare, la sfarsitul duratei Contractului).
5.3. Prevederile art. 5.2. sunt aplicabile si
Brokerului
6. Folosirea Bunului
6.1. Utilizatorul se obliga sa foloseasca Bunul in
conformitate cu indicatiile producatorului,
Furnizorului / a altor persoane imputernicite de
acestia, sa respecte obligatiile prevazute la art.
50 si urm. Din Regilamentul de aplicare a
O.U.G. nr. 195/2002.
6.2. Utilizatorul nu are dreptul, fara acordul scris
al Locatorului, sa imprumute, sa cesioneze total
/ partial sau sa permita folosirea totala / partiala/
temporara a Bunului altor persoane (decat cele
mentionate in mod expres in Contract).
Drepturile de folosinta care decurg din Contract,
nu pot fi transmise tertilor (in afara celor
prevazuti in mod expres in Contract), decat cu
acordul prealabil, expres si scris al Locatorului.
Folosirea Bunului in competitii sau in alte
scopuri neadecvate (de exemplu, dar nu
limitativ: curse, raliuri, taximetrie, transport
regulat de persoane, pt. scoala de soferi, paza si
protectie, inchirierea Bunului etc.) este in mod
expres interzisa, exceptand cazul in care,
scopurile de mai sus au fost prevazute expres in
Contract.
De asemenea este interzisa punerea in
circulatie / circulatia pe drumurile publice in
perioada in care numerele de inmatriculare /

certificatul de inmatriculare a Bunului (talonul sau
autorizatia de circulatie) sunt expirate si/sau fara
asigurare obligatorie (RCA) valabila si / sau fara
Permis de conducere valabil (atat ca termen cat si
a categoriei autorizate) si / sau fara rovinieta
valabila (insotita de factura si dovada platii taxei
de utilizare a drumurilor nationale) si / sau cu
expirarea valabilitatii Inspectiei Tehnice Periodice
etc. In cazul in care Utilizatorul efectueaza cu
Bunul (in baza acordului expres al Locatorului)
operatiuni de transport rutier, Utilizatorul va pastra
la bordul Bunului si copia legalizata a contractului
de leasing.
6.3. Utilizatorul are obligatia de a informa imediat
locatorul si, dupa caz, Brokerul asupra schimbarii
locului de plasare / parcare a Bunului.
Nerespectarea de catre Utilizator a acestei
obligatii de informare a Locatorului si a Brokerului,
obliga Utilizatorul sa achite imediat Locatorului
cheltuieli legate de gasirea Bunului si sa suporte
integral consecintele nerespectarii intocmai a
acestei obligatii. Utilizatorul nu are permisiunea sa
conduca si / sau sa foloseasca Bunul in
strainatate, fara acordul prealabil, scris si expres
al Locatorului. In acest sens, Utilizatorul va solicita
in scris acordul Locatorului cu cel putin 5 zile
lucratoare inainte de data emiterii acordului
Locatorului (imputernicirea). Locatorul poate
acorda aceasta imputernicire Utilizatorului daca
din evidentele Locatorului rezulta ca Utilizatorul nu
are debite restante catre Locator. Utilizatorul nu va
primi acordul scris al Locatorului pentru
conducerea Bunului in tarile in care Asiguratorul
nu acorda protectie conform asigurarii full CASCO
si/sau Carte verde. Locatorul are dreptul ca pe
durata existentei Contractului de leasing sa
extinda lista statelor in care conducerea Bunului
este interzisa. Aceasta extindere va fi adusa la
cunostinta Utilizatorului in scris.
6.4. Fara acordul prealabil, scris si expres al
Locatorului, Utilizatorul nu are dreptul sa schimbe
destinatia Bunului mentionata in contract, sa
efectueze vreo modificare sau dotare a Bunului,
inclusiv prin montarea unor echipamente proprii
ale Utilizatorului (denumite in continuare "Dotari").
Daca in urma modificarilor neconfirmate, care
depasesc limita rezonabila se reduce la valoarea
Bunului, Locatorul va avea dreptul sa aduca Bunul
in satrea initiala pe cheltuiala Utilizatorului.
6.5. Toate cheltuielile cu functionarea, intretinerea,
service-ul, repararea, impozitele, taxele (inclusiv
taxa asupra mijloacelor de transport, care va fi
achitata de Locator si facturata Utilizatorului)
aferente Bunului, plata rovinietei, alte cheltuieli,
alte obligatii financiare catre stat, combustubil,
avarierea, radierea Bunului, cheltuieli legate de
constituirea
/
inregistrarea,
asigurarea
opozabilitatii fata de terti a contractului de leasing
(de ex. Arhiva Electronica de Garantii Reali
Mobiliare etc.), a garantiilor contractuale de
rambursare a finantarii etc. vor fi suportate de

catre
Utilizator.
De
asemenea,
cheltuielilegenerate de indeplinirea formalitatilor
vamale, RAR, inmatriculari, radieri, inchiderea
DVI (Declaratie Vamala de Import), emiterii
actului constatator etc. vor fi suportate de
Utilizator .
6.6. In cazul avarierii Bunului, Utilizatorul este
obligat sa anunte in scris, neintarziat, cel mai
tarziu in termen de 3 zile, iar in cazul furtului in
termen de 24 h de la constatarea acestuia,
conform perioadei legale sau contractuale
convenite: a) organele de politie, b) societatea
de asigurare la care Bunul este asigurat
(denumit in continuare "Asigurator"), c) Brokerul
(daca asigurarea a fost intermediata prin
Broker), d0 Locatorul (daca Utilizatorul nu a
anuntat Brokerul). Utilizatorul se obliga sa faca
constatarea
prin
intermediul
societatii
asiguratoare inainte de a incepe reparatiile. De
asemenea, Utilizatorul este obligat sa remita
atat Brokerului, Locatorului cat si asiguratorului
cate o cpie a raportului scris intocmit de
organele de politie cu privire la anuntarea
respectivului eveniment si paguba suferita, adica
procesul verbal de constatare a accidentului,
anuntarea furtului Bunului, respectiv a altor
daune produse Bunului. Totodata, Utilizatorul
este obligat sa prezinte Brokerului si/sau
Asiguratorului toate documentele, precum si late
actesolicitate de Asigurator in vederea platii
indemnizatiei de asigurare.
Neanuntarea la termen a tuturor persoanelor
mentionate in prezentul articol si/sau
Necesare stabilirii intinderii daunei da dreptul
Locatorului/Asiguratorului de a refuza plata
indemnizatiei aferenta daunei produse/repararea
prejudiciului.
6.7. Utilizatorul se obliga sa permita
neconditionat
Locatorului
sau
persoanei
imputernicite de acesta verificarea indeplinirii de
catre Utilizator a obligatiilor contractuale satbilite
in aceste Conditii, precum si verificarae starii si
a modului de folosire a Bunului.
7. Asigurarea Bunului
7.1. Utilizator-asigurat. In cazul in care
Utilizatorul si Locatorul au agreat ca incheierea
asigurarii sa se efectueze de Utilizator (in
calitate de asigurat), pe cheltuiala sa, Utilizatorul
va asigura coresopunzator Bunul (numai la
asiguratorul mentionat in Contract si in conditiile
agreate cu Locatorul) pe toata durata
Contractului sau pana la radierea Bunului de pe
numeleLocatorului din evidentele organelor
competente. Bunul va fi asiguratconform
mentiunilor din Contract.
Este obligatia Utilizatorului sa incheie asigurari
complete, impotriva tuturor riscurilor. In cazul in
care se intampla un eveniment al carui risc nu
este asigurat, intreaga raspundere este in
sarcina Utilizatorului. Utilizatorul va transmite
urgent Locatorului (dar nu mai mult de 3 zile

lucratoare de la incheierea contractului de
asigurare) originalul fiecarei polite de asigurare,
impreuna cu inscrisul care dovedeste notificarea
asiguratorului asupra cesiunii drepturilor aferente
contractelor de asigurare catre Locator, in caz
contrar, Utilizatorul va plati penalitati de intarziere
de 30 Euro/fiecare zi de intarziere. In maximum 3
zile de la data scadentei fiecarei plati, conform
contractelor de asigurare, Utilizatorul va transmite
Locatorului o copie conforma cu originalul dupa
dovada achitarii acestora (OP, chitanta fiscala
etc.). In cazul in care Utilizatorul nu efectueaza
vreo plata catre Asigurator si Asiguratorul/Brokerul
notifica aceasta Locatorului, Locatorul are dreptul
sa achite catre asigurator sumele restante,
urmand sa si le recupereze de la Utilizator. In
cazul in acre plata asigurarii se efectueaza direct
catre Broker, Brokerul va informa
Locatorul,
conform regulilor de mai sus, asupra platilor
efectuate de Utilizator.
7.2. Locator-asigurat. In cazul in care Utilizatorul si
Locatorul au agreat ca incheierea asigurarii sa se
efectueze de Locator (in calitate de asigurat), la
cererea Utilizatorului, Locatorul va asigura
corespunzator Bunul pe cheltuiala Utilizatorului,
conform asigurarilor mentionate in Contarct, pe
toata durata Contractului sau pana la radierea
Bunului de pe numele locatorului din evidentele
organelor competente. Bunul va fi asigurat
conform mentiunilor din Contract.
Este sarcina Utilizatorului sa solicite Locatorului
incheierea unor asigurari complete, impotriva
tuturor riscurilor asigurabile. In cazul in care se
intampla un eveniment al carui risc nu este
asigurat, intreaga raspundere este in sarcina
Utilizatorului.
Dispozitii comune.
7.3. In cazul in care asigurarea se efectueaza prin
intermediul Brokerului si plata asigurarii se
efecueaza direct catre Broker, facturile necesare
incasarii contravalorii primelor de asigurare,
reintregirilor de suma asigurata etc. vor fi emise
direct de catre Broker. In acest din urma caz, plata
primelor de asigurare, a reintregirilor sumei
asigurate, a oricaror sume de bani care deriva din
asigurarile aferente bunului, se vor efectua de
catre Utilizator direct catre broker, conform
regulilor stabilite de Utilizator cu Locatorul cu
privire la plata ratelor de leasing (cu aceasi
peridiocitate, la aceasi scadenta, cuantum, cursul
de vanzare ROL/Euro al bancii satbilite de
Broker).
Neplata/plata cu intarziere a primelor de asigurare
si/sau, reintregirile sumei asigurate etc. are
aceleasi efecte ca si neplata/intarzierea platii
ratelor de leasing (de exemplu, dar nu limitativ:
penalitati de intarziere, diferente de curs etc.,
sume de bani care vor fi facturate numai de Broker
si platite de Utilizator direct catre Broker). In cazul
in care Utilizatorul nu achita intocmai primele de
asigurare, reintregirile de suma asigurata etc.

aferente contractelor de asigurare, Brokerul are
dreptul sa efectueze plata acestora, urmand sa
se regreseze impotriva Utilizatorului.
In cazul in care Brokerul nu va mai avea dreptul
de a colecta primele de asigurare si/sau alte
debite in numele asiguratorului, Brokerul va
aduce la cunostinta Utilizatorului si a Locatorului
sa decida daca plata acestor debite se va
efectua catre Locator sau direct catre asigurator.
Brokerul are dreptul sa anunte Lcatorului orice
informatoe pe care Brokerul o ia la cunostinta in
legatura cu Utilizatorul, Bunul, asigurarea
Bunului. Utilizatorul va fi obligat sa respecte
intocmai
obligatiile
asiguratului
conform
contractului/contractelor de asigurare cu toate
conditiile generale si/sau speciale de asigurare,
sa nu faca vreo modificare a politei si/sau a
contractului de asigurare care direct/indirect sa
micsoreze si/sau sa suspende plata vreunui
drept / a indemnizatiei de asigurare, plata
primelor de asigurare, si/sau sa renunte la / sa
nu efectueze reintergirea sumei asigurate,
mentionate in Contract.
Utilizatorul va lua toate masurile aferente
prevenirii indeplinirii riscului asigurat si
deteriorarii bunului, iar in cazul in care riscul
asigurat / alte daune s-au produs, Utilizatorul va
lua toate masurile aferente reducerii efectelor
riscului asigurat / daunei.
Utilizatorul va achita toate reintregirile aferente
mentinerii sumei asigurate.
7.4. Incepand cu data inscrierii in circulatie a
Bunului, Locatorul va incheia, pe cheltuiala
utilizatorului,
asigurarea
obligatorie
de
raspundere civila pentru daune produse tertilor
prin accidente de autovehicule pe Teritoriul
Romaniei ( RCA ) pe numele Locatorului.
7.5. Utilizatorul va fi obligat sa respecte
contractul de asigurare cu toate conditiile
generale de asigurare.
7.6. Utilizatorul se obliga, pe propria chletuiala,
sa doteze Bunul cu un sistem antifurt, acolo
unde acest lucru este posibil.
7.7. Brokerul va informa Utilizatorul asupra
oricarei modificari cunoscute privind conditiile de
asigurare, survenite pe parcursul derularii
Contarctului.
7.8. Pentru folosirea Bunului in strainatate va fi
necesar acordul scris al Locatorului conform art.
6.3. Dupa obtinerea acordului Locatorului,
Utilizatorul se obliga sa incheie o asigurare
suplimentara la asigurarea tip CASCO
(Asigurarea suplimentara ) la acelasi asiguartor
agreat si prin acelasi Broker, ambii precizati in
contract, in care Locatorul va fi indicat drept
Beneficiar. In anumite cazuri, Locatorul poate
conditiona
emitera
imputernicirii
si
de
prezentarea de catre Utilizator, a dovezii
extinderii asigurarii CASCO.
7.9. Utilizatorul cedeaza Locatorului toate
drepturile sale care decurg din Contractele de

asigurare precum si pretentiile fata de terti care
produc pagube si pretentiile fata de Asigurator.
Locatorul accepta cesiunea.
7.10. In caz de dauna totala sau furt Locatorul va
retine din despagubirile/indemnizatiile platite de
Asigurator Locatorului orice sume datorate de
Utilizator Locatorului si/sau Brokerului chiar si in
alte contracte de leasing, iar un eventual excedent
va fi restituit Utilizatorului in maximum 15 zile
calendaristice de la data evidentierii intregii
despagubiri in contul Locatorului.
7.11. In caz de dauna totala, despagubirea platita
de asigurator Locatorului va fi stabilita conform
regulilor asiguratorului, agreate de Locator.
Toate riscurile legate de epava (Bunul care a
suferit un prejudiciu, declarat de asigurator dauna
totala) si de dreptul de proprietate sunt exclusiv in
patrimoniul Utilizatorului. Drepturile de proprietate
asupra epavei se transfera la Utilizator dupa plata
tuturor debitelor catre Locator.
Suma asigurata se diminueaza in fiecare an cu
valoarea uzurii conform metodologiei de calcul al
Asiguratorului si este evidentata in polita de
asigurare CASCO.
De asemenea, valoarea despagubirii va fi
diminuata cu fransiza, cu contravaloarea primelor
de asigurare datorate Asiguratorului pana la
sfarsitul anului de asigurare in care s-a produs
dauna si orice alte sume / cheltuieli prevazute in
conditiile generale / speciale de asigurare.
7.12. In cazul in care valoarea efectiva a
despagubirilor incasate de Locator de la asigurator
in urma daunei totale / furt total a/al Bunului si cu
care a fost creditat contul Locatorului este mai
mica decat cheltuielile prevazute la art. 8.7. din
Contract, Utilizatorul este obligat sa plateasca
locatorului diferenta astfel rezultata in termen de
maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii
de catre Locator a facturii aferente.
In acelasi termen, Utilizatorul va suporta orice
cheltuieli, daune care nu sunt acoperite de
asigurare.
8. Incetarea inaite de termen a Contractului
8.1. Contractul poate inceta inainte de termenul
stabilit in contract cu acordul ambelor parti.
Asemenea incetare va fi posibila numai daca toate
prevederile contarctului au fost respectate.
8.2. Contractul se reziliaza de plin drept fara
interventia instantei judecatoresti, fara orice alta
procedura, fara alte formaliatti inainte de termenul
stabilit in Contarct in urmatoarele situatii:
a) Dizolvarea silita sau conventionala a
Utiliztorului sau incetarea existentei acestuia ca
persoana, sau incetarea activitatii sale, in masura
in care este o entitate;
b) decesul / declararea judecatoreasca a
decesului Utilizatorului, precum si pierderea sau
restrangerea capacitaii de exercitiu a Utilizatorului,
in masura in care nu este posibila tarnsmiterea
catre mostenitori a obligatiilor si drepturilor ce
decurg din Contarct, sau desi succesorul doreste

preluarea Bunului / continuarea leasingului, nu
intruneste conditiile de bonitate solicitate de
Locator si/sau nu are acordul tuturor
mostenitorilor prevazuti in certificatul de
mostenitor, intr-un termen care sa nu
depaseasca o luna de la data primirii la sediul
Locatorului a unei copii a certificatului de deces
al Utiliozatorului;
c) pieirea, distrugerea totala a Bunului, in urma
confirmarii in scris de catre asiguartorul CASCO
a caracterului total al distrugerii (dauna totala);
d) furtul Bunului, in cazul in care organele de
cercetare penala nu reusesc sa localizeze Bunul
in baza dovezii scrise de conformitate a furtului
si a faptului ca Bunul nu a fost gasit, eliberate,
conform legii, de organele de cercetare penala
in termenul legal aplicabil;
e) incetarea existentei Locatorului
8.3. Locatorul are dreptul sa rezilieze unilateral
Contarctul, cu efect imediat fara implicarea
instantelor de judecata, fara puneri in intarziere,
fara puneri in intarziere, fara alte formalitati,
daca intervine una din uramtoarele situatii:
a) initierea procedurii reorganizarii judiciare si /
sau de lichidare judiciara sau de faliment
impotriva Utilizatorului;
b) schimbarea sediului, domiciliului sau a locului
de desfasurare a activitatii Utilizatorului in afara
statului roman;
c) inaclcarea grava de catre Utilizator a
prevederilor Contractului; alte situatii prevazute
in Conditii.
8.4. Constituie incalcare grava de catre Utilizator
a prevederilor Contractului urmatoarele:
a) intarzierea platii cu 1 (una) luna a unei rate de
prefinantare si/sau a unei rate de leasing si/sau
a unei prime de asigurare si/sau a vreunei rate
de valoare reziduala si/sau a altor plati care sunt
prevazute in Contract;
b) incalcarea de catre Utiliozator a obligatiilor ce
revin asiguratului;
c) incalcarea grava a conditiilo, in special a art.
6, art. 7, art. 13.3-13.4;
d) furnizarea de catre Utilizator a unor date false
/ incomplete asupra situatiei sale financiare ori
nementionarea unor fapte, in cunostinta carora
Locatorul nu ar fi incheiat Contractul sau nu ar fi
continuat derularea Contarctului.
8.5.
Utilizatorul
garanteaza
indeplinirea
obligatiilor contractuale cu dreptul sau de
folosinta cu dreptul sau de folosinta asupra
Bunului. In cazul unei incalacari grave a
Contractului de catre Utilizator, , acesta va
pierde imediat dreptul de folosinta asupra
Bunului. Locatorul va avea dreptul sa isi
recupereze
Bunul,
chiar
fara
caordul
Utilizatorului.
8.5.1 Utilizatorul poate denunta unilateral
contractul de leasing cu un preaviz de 30 de zile
dat locatorului/ finantator, prin care isi exprima

vointa de denuntare a contractului precum si
motivarea acestui demers.
In aceasta situatie, utilizatorul, la implinirea
termenului de 30 de zile dat locatorului/ finantator
toate obligatiile scadente la zi, rate de leasing,
eventuale penalitati pentru plati intarziate, prime
de asigurare etc. si va preda bunul in stare de
folosinta. Denuntarea contractului din partea
utilizatorului, nu implica suportarea de catre
acesta de taxe suplimentare, altele decat cele
scadente la zi- potrivit contractului, precum si
eventualele costuri rezulate din aducerea bunului
in stare de functionare, ca urmare a unor
accidentari ori defectiuni tehnice avand drept
cauza
intretinerea
si
exploatarea
necorespunzatoare a bunului cum ar fi
exemplificativ : uzura prematura a motorului, loviri,
indoiri, striatii (zgarieturi) ale caroseriei si vopselei,
defectiunilor la sistemul de directie, frane,
suspensie etc, lipsa ori defectiunea aparatelor de
bord, uzura prematura a anvelopelor (taieturi,
intepaturi etc), jante deteriorate, ovalizate, indoite,
precum si orice alte defectiuni care necesita
costuri (materiale si manopera) pentru aducerea
bunului in stare normala de functionare.
8.6. IN CAZ DE NEEXECUTARE, LOCATORUL
POATE
FOLOSI
MIJLOACELE
PROPRII
PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI
AFECTAT GARANTIEI.
8.7. In cazul incetarii inainte de termen a
Contractului, toate obligatiile financiare prevazute
in sarcina Utilizatorului, altele decat cele care au
avut scadenta pana la data incetarii Contractului
inclusiv, devin scadente la termenul indicat in
factura emisa de catre Locator.
In acest sens Locatorul are dreptul sa calculeze
toate creantele ce decurg din Contract ( de ex.:
dobada de prefinantare neachitata, valoarea
insumata a tuturor ratelor de leasing neplatite, a
primelor de asigurare Casco, RCA pana la
radierea Bunului de pe numele Locatorului din
evidentele organelor abilitate, a valorii reziduale a
Bunului, valoarea insumata a tuturor celorlalte
obligatii
financiare
prevazute
in
sarcina
Utilizatorului conform Contractului, scadente dar
neplatite de catre Utilizator; totalitatea cheltuielilor
ocazionate de incetarea inainte de termen a
Contractului, incluzand fara insa a se limita la
cheltuielile efectuate de catre Locator si/sau
Broker cu incetarea Contarctului, recuperarea
Bunului si valorificarea acestuia catre terti,
indiferent de obiectul acestor chletuieli, de titlul cu
care aceste plati sunt efectuate de catre Locator si
de identitatea creditorului platii cheltuielilor, taxe
vamale, cheltuielilor de radiere, alte prestatii
efectuate ca urmare a incetarii Contractului, si
alte astfel de cheltuieli aferente incetarii
contarcului etc.). Aceste cheltuieli/debite vor fi
deduse din pretul obtinut din
Pretul obtinut din vanzarea Bunului. De
asemenea, Locatorul va fi indreptatit la plata

de catre Utilizator a unor despagubiri
suplimentare. Scadenta acestor plati va fi in
termen de 5 (cinci) zile lucratoare d ela data
emiterii facturii de catre Locator. In cazul in care
platile nu sunt efectuate la termen, Utilizatorul va
plati Locatorului penalitati de intarziere conform
art. 4.5.
In cazul in care debitul Utilizatorului fata de
Locator si/sau Broker nu este acoperit in
totalitate de suma de bani obtinuta din
valorificarea Bunului, Utilizatorul va plati interaga
diferenta in termen de 5 zile de la emiterea
facturii de catre Locator si/sau Broker.
8.8. In cazul confirmarii de catre asigurator si,
dupa caz, de catre organele de politie a daunei
totale/ furtului Bunului, Contarctul va fi reziliat
inainte de termen, conform art. 8.2. lit. c-d si in
continuare Contractul se va inchide prin
compensare finnaciara, dupa evidentierea in
contul Locatorului a intergii indemnizatii de
asigurare. Utilizatorul va achita toate debitele
(inclusiv primele de asigurare) scadente pana la
data confirmarii de catre asiguartor a
caracterului de furt total / dauna totala.
Contarctul va fi onorat retroactiv de catre
Utilizator prin plata ratei de leasing (si, dupa caz,
a celei de valoare reziduala) scadenta la ziua
imediat urmatoare datei inscrisului constatator
emis de asigurator si, dupa caz, de organele de
politie pentru dauna totala / furt.
8.9. Utilizatorul are obligatia sa desbagubeasca
integral Locatorul si, dupa caz, brokerul, pentru
toate cheltuielile mentionate la art. 8.7. si 8.8.
ocazionate de incetarea inainte de termen a
Contractului. In cazul incetarii inainte de termen
a Contractului, Utilizatorul are obligatia de a
restitui Bunul imediat Locatorului. Locul si data
restituirii Bunului vor fi stabilite in scris de catre
Locator. Daca Utilizatorul nu va restitui Bunul,
Locatorul are dreptul sa recupereze Bunul de la
Utilizator, sau sa faca demersurile necesare
pentru a-l impiedica pe Utilizator sa foloseasca
in continuare Bunul in mod abuziv; cheltuielile
efectuate de Locator pentru recuperarea
Bunului, inclusiv tractarea si depozitarea, vor fi
suportate de Utilizator.
8.10. Cu privire la efectuarea calculelor
financiare se va intocmi un proces verbal de
calcul, pe care Locatorul il va transmite
Utilizatorului.
8.11. In cazul restituirii Bunului inainte de
termenul satbilit, Utilizatorul se obliga sa-l
predea impreuna cu tota documnetatia si
celelalte elemente necesare si anume: totate
cheile de rezerva, caietul de service, inscrisul
doveditor al asiguarrii obligatorii de raspundere
civila (RCA), procesul verbal emis de organele
de politie si/sau alte organe competente (in
cazul in care Bunul a suferit vreo dauna si nu au
fost efectuate, in totalitate, toate reparatiile )
toate dispozitivele de comanda si siguranta,

precum so diversele accesorii, conform procesului
verbal de predare- primire a Bunului catre
Utilizator, precum si sa inlature accesoriile si alte
obiecte ale sale conform art.9.4.
8.12. Daca Locatorul a incheiat mai multe
contracte cu acelasi Utilizator si unul sau mai
multe contracte inceteaza inainte de termen,
Locatorul are dreptul sa compenseze eventualul
excedent cu debitele Utilizatorului rezultate din
celelalte contracte.
9. Incetarea regulamentara a Contractului
9.1. Daca Utiltizatorul a optat irevocabil pentru
cumpararea Bunului si a indeplinit toate obligatiile
ce decurg din Contract, dupa incetarea perioadei
de leasing, la data stabilita de Locator, Locatorul
va vinde Bunul Utilizatorului la valoarea reziduala
stabilita in palnul de esalonare a ratelor.
Daca la incheierea Contarctului Utilizatorul nu a
optat irevocabil sa cumpere Bunul dupa incetarea
perioadei de leasing, dar pe parcursul derularii
Contractului Utilizatorul doreste sa cumpere
Bunul, Utilizatorul trebuie sa faca uz de acest
drept de optiune printr-o oferta scrisa, cu cel mai
tarziu 60 de zile inainte de ajungerea la termen a
Contractului, in caz contrar, Locatorul avnd dreptul
sa considere Utilizatorul decazut din dreptul de a
mai efectua oferta si, implicit avand dreptul sa
refuze oferta Utilizatorului.
Valoarea reziduala convenita impreuna cu
cheltuielile aferente, drepturile vamale de import,
vor fi platite de catre Utilizator in contul bancar al
Locatorului (si, dupa caz, cheltuielile de asigurare
in contul Brokerului) in termenul precizat in factura
emisa de Locator si/sau Broker. In caz contrar, se
va face aplicarea art. 4.5. de mai sus.
In cazuri justificate, Locatorul poate modifica data
de facturare si implicit scadenta ultimei rate de
leasing, fara a fi afectat cuantumul ratei. Inainte de
modificare, Locatorul va anunta Utilizatorul asupra
datei de facturare.
Dupa evidentierea valorii reziduale in contul
bancar al Locatorului si dupa indeplinirea tututror
obligatiior ce decurg din contract, se va efectua
transferul proprietatii asupra Bunului.
Riscurile bunului (inclusiv deprecierea Bunului din
orice motive) si orice cheltuieli sunt in sarcina
Utilizatorului pana la radierea Bunului de pe
numele Locatorului din evidentele organelor
abilitate. Cheltuielile de radiere a Bunului din
evidentele organelor abilitate sunt in sarcina
Utilizatorului. Utilizatorul va plati toate aceste
cheltuieli in termen de 5 zile lucratoare de la
emiterea facturii de catre Locator. In caz contrar,
se aplica art. 4.5.
Dupa parcurgerea etepelor prevazute la art 9.1.
din aceste Conditii, Utilizatorul va primi de la
Locator cartea de identitate a Bunului, inclusiv o
imputernicire pentru stergerea clauzei cu privire la
pastrarea dreptului de proprietate (daca este
cazul). Radierea Bunului de pe numele Locatorului
din evidentele politiei se va putea efectue cu

pastrarea numerelor de inmatriculare, in
conditiile legii.
9.2. Chiar daca Utilizatorul a optat sa cumpere
Bunul, la cererea Utilizatorului de prelungire a
perioadei lesingului, formulata conform art. 9.2.
alin 2 si acceptata de Locator ( in conditiile art.
9.2. alin. 3-5 ), partile pot incheia un Act
Aditional referitor la conditiile de prelungire a
perioadei leasingului, urmand ca vanzarea –
cumpararea sa se efectueze dupa expirarea
perioadei prelungita a leasingului.
Cererea Utilizatorului pentru prelungirea duratei
leasingului va fi avansata Locatorului cu 60 zile
ianintea expirarii duratei de leasing. Locatorul va
analiza in cadrul termenului de 60 zile
acceptarea ofertei de prelungire in functie de
criterii comerciale, financiar juridice obiective.
Incluzand adr fara a se limita la : indeplinirea
pana la acea data de catre Utilizator a tuturor
obligatiilor asumate in temeiul Contractului,
conduita
contractuala
a
Utilizatorului,
solvabilitatea
Utilizatorului
si
garantiile
contarctuale oferite de catre acesta, comunicand
in timp util utilizatorului decizia sa in acest sens.
Locatorul nu este obligat sa accepte prelungirea
duratei leasingului / Contractului de leasig.
In cazul acceptarii ofertei Utilizatorului de
prelungire a duratei initiale de leasing, partile vor
stabili de comun acord termenii si conditiile de
incheiere a Actului Aditional la Contract.
9.3. Daca pana la
incetarea contractului,
Utilizatorul nu s-a obligat irevocabil sa cumpere
Bunul si daca utilizatorul nu este interesat nici
de prelungirea contractului, Bunul va fi predat de
catre utilizator in perfecta stare de Functionare,
la data, locul si persoanei desemnate de locator,
dar nu mai tarziu de ultima zi a perioadei de
leasing; locatorul va incerca sa valorifice Bunul,
la pretul de piata in functie de aspectul exterior,
de starea tehnica, anul de fabricatie etc. iar
eventuala diferenta dintre valoarea de vanzare
si valoarea reziduala stabilita va fi suportata de
Utilizator.
9.4. Utilizatorul va indeparta, inaintea restituirii
Bunului, accesoriile si celelalte obiecte care ii
apartin lui sau tertilor, in caz contrar, Locatorul
are dreptul sa le indeparteze. In cazul in care la
data restituirii Bunului, Utilizatorul nu isi ridica
accesoriile si celelalte obiecte mentionate mai
sus, Utilizatorul este decazut din dreptul de a le
ridica si de a solicita Locatorului vreo
compesatie. Indepartarea accesoriilor si a
celorlalte obiecte se va efectua astfel incat sa nu
fie afectat in vreun fel Bunul. In aceste caz,
Locatorul are dreptul sa obtina inlaturarea
accesoriilor pentru a readuce Bunul in starea
initiala. Cheltuielile legate de aceasta operatie
caa si raspunderea pentru eventualele pagube
pe care acestea le-a pricinuit Bunului sunt in
sarcina Utilizatorului.

In cazul in care Utilizatorul a achitat partial / total
valoarea reziduala, acesta nu va primi ratele de
valoare reziduala achitate. Plata anticipata a
ratelor de valoare reziduala nu indreptateste
Utilizatorul la vreo dabanda, daune, diferente de
curs etc. si nu atribuie Utilizatorului vreun drept de
proprietate / coproprietate asupra bunului.
10. Drepturi vamale
10.1. In orice situatie, Utilizatorul este raspunzator
pentru plata tuturor drepturilor vamale de import.
Acesta are obligatia sa le achite in conformitate cu
documentele intocmite de autoritatile vamale.
10.2. In situatia in care Locatorul nu primeste /
primeste cu intarziere toate / o parte din
documentele aferente aplicarii unor facilitati in
legatura cu datoria vamala ( de exemplu, dar nu
limitativ: certificatul Euro/declaratia pe factura data
de exportatorul autorizat), Locatorul este exonerat
de orice raspundere fata de Utilizator.
11. Biletele la ordin si declaratia de compensare
11.1. La cererea Locatorului si/sau brokerului,
Utilizatorul
garanteaza
Locatorului
si/sau
Brokerului achitarea ratelor de leasing, a valorii
reziduale si/sau a primelor de asigurare prin bilete
la ordin. Numarul biletelor la ordin va numarul de
rate in cuantumul stabilit in planul de esalonare
plus un bilet la ordin aditional in valoare de 10%
din valoarea finantata, care reprezinta suma
obligatiilor accesorii (dobanzi legate de creante si
pretentii, penlitati de intarziere, provizioane,
speze, taxe si cheltuieli).
Termenul inscris in fiecare bilet la ordin va fi data
scadentei la care se adauga o perioada de
minimum 21 de zile calendaristice incepand din
ziua urmatoare datei scadente. Pana la data
evidentierii platii debitului in contul Locatorului,
Utilizatorul suporta si toate sanctiunile mentionate
la art.4.
In cazul finantarii mai multor categorii de bunuri,
suma inscrisa in fiecare bilet la ordin va fi
cumularea ratelor pentru toate bunurile.
11.2. Utilizatorul ia act si intelege ca biletele la
ordin sunt emise doar pentru garantarea platii
ratelor de leasing, a ratelor de valoare reziduala si
a primelor de asigurare la intreaga valoare si la
termenele indicate in Contract si ca recuperarea
pe aceasta cale de catre Locator a contravlaorii
ratelor de leasing a ratelor de valoare reziduala, a
primelor de asigurare restante nu scuteste pe
Utilizator de indeplinirea celorlalte obligatii
contractuale
asumate,
inclusiv
suportarea
penalitatilor de intarziere, diferentelor de curs,
instiintarii de plata calculate pana la executarea
biletelor la ordin.
Locatorul va inmana biletele la ordin Utilizatorului,
la solicitarea acestuia, dar nu mai devreme de 30
de zile de la incetarea Contarctului si indeplinirea
tuturor obligatiilor de catre Utilizator. Biletul la
ordin aditional prevazut la rt. 11.1. va fi eliberat
numai dupa indeplinirea tuturor obligatiilor
Utilizatorului care decurg din acest Contract.

11.3. Creantele scadente vor putea fi
compensate de catre utilizator numai atunci
cand creanrta de compensat a Utilizatorului este
considerata certa, lichida, exigibila, si este
recunoscuta de catre Locator.
11.4. Daca Locatorul si/sau Brokerul a/au
incheiat mai multe contracte cu acelasi Utilizator
si unul sau mai multe contracte expira inainte de
termen Locatorul si/sau brokerul are/au derptul
sa compenseze eventualul excedent cu
creantele ramase.
11.5. De asemenea Locatorul si/sau Brokerul au
dreptul sa compenseze sumele de bani
obtinute/incasate de Locator si/sau Broker si
cuvenite Utilizatorului cu cele datorate de
Utilizator catre Locator si/sau Broker.
12. Transferarea drepturilor si obligatiilor
contractuale
12.1. Utilizatorul va putea transfera unui tert
drepturile si obligatiile sale rezultate din/sau in
legatura cu Contarctul numai cu acordul
Locatorului.
12.2. In scopul tarnsferarii drepturilor si
obligatiilor Utilizatorului rezultate din sau in
legatura cu Contractul Locatorul, Utilizatorul si
tertul vor semna un Contract de novatie
subiectiva, avand drept conditii si garantii
minimale ca si cele prevazute in contract. Daca
in Contractul de novatie nu se prevede astfel,
taxa de administrare aferenta novatiei (125 euro
plus TVA) va fi suportata de noul Utilizator. Prin
Contractul de novatie Locatorul va fi liber sa ii
impuna, respectiv sa-i solicite tertului conditii si
garantii suplimentare celor prevazute in contract
ori sa micsoreze sfera conditiilor si garantiilor
impuse, respectiv solicitate tertului.
12.3. In cazul in care Locatorul, Utilizatorul si
tertul nu ajung la un acord in ceea ce priveste
conditiile si termenii Contractului de novatie
prevazut la art. 12.2., Locatorul nu va fi obligat
sa incheie respectivul contract de novatie.
13. Dispozitii finale
13.1. Raporturile juridice reglementate de acest
contract sunt supuse legislatiei satului roman.
Concilierea prealabila/directa a litigiilor va avea
loc la sediul Locatorului. Plata ratelor de leasing
si a altor obligatii de plata rezultate din contract
nu
poate
face
obiectul
concilierii
prealabile/directe. Toate litigiile generate de
acest contarct/in legatura cu acest contract/care
se refera la executarea, anularea sau rezilierea,
interpretarea etc. se supun exclusiv competentei
teritoriale a instantelor jjudecatoresti de drept
comun din Bistrita.
13.2. In cazul in care nu s-a prevazut expres o
alta adresa, adresa de corespondenta este
sediul/domiciliul Utilizatorului precizaat in
Contract sau in alte inscrisuri ulterioare incheierii
Contractului prin care Utilizatorul aduce in scris
si expres la cunostinta Locatorului si a
Brokerului verificarea adresei.

In situatia in care Utilizatorul nu va fi gasit la
adresa de corespondenta/va lipsi/nu va putea sa
ridice corespondenta etc. pentru o perioada mai
mare de 5 zile, acesta va imputernici o alta
persoana care, in aceasta perioada sa primeasca
intreaga corespondenta emisa de Locator si/sau
Broker. In acest caz ca si in situatia in care isi
schimba adresa de corespondenta, utilizatorul va
notifica Locatorului si brokerului
in scris expres noua adresa, persoana
imputernicita sa ridice corespondenta, in
maximum 2 zile de la producerea schimbarii. In
caz contrar, Locatorul va expedia toata
corespondenta la ultima adresa cunoscuta,
aceasta avand efect juridic deplin.
Orice schimbari cu privire la adresa Utilizatorului
vor deveni opozabile Locatorului si/sau Brokerului
numai dupa ce Locatorul si Brokerul au fost
expres notificati in scris, chiar daca au fost
mentionate/publicate intr-un inscris/registrul oficial.
Corespondenta este considerata primita la data
inregistrarii acesteia la oficiul postal in raza careia
isi are domiciliul/sediul/adresa de corespondenta
Utilizatorul.
Adresa de corespondenta a Locatorului si a
Brokerului este sediul social, daca nu a/au notificat
Utilizatorului alta adresa.
13.3. Utilizatorul se obliga sa informeze Locatorul,
in termen de doua zile de la producerea
modificarii, asupra oricarei schimbari survenite in
legatura
cu
starea
economico-financiara,
modificarea actelor constitutive, a datelor de
identificare, banca finantatoare, numarul de cont,
banca, respectiv alte mentiuni care sunt legate de
executarea Contractului.
13.4. Utilizatorul are obligatia ca pe durata
Contractului sa
permitaLocatorului verificarea
documentelor financiar-contabile, a situatiei
financiare a Utilizatorului (de ex. Bilant contabil,
contul de profit si pierderi, alte documente
verificate / emise de experti contabili / financiari
auditori / Utilizator; pt. persoane fizice: copie
legalizata/certificata si stampilata de angajator
conform cu originalul a cartii de munca/registrul de
evidenta a salariatilor, adeverinta de venit cu
situatia veniturilor la zi, declaratia pentru venitul
global etc.; persoane fizice autorizate s.a.: toate
declaratiile specialede venit, toate declaratiile pe
venitul global care au aceasi data sau data
ulterioara incheierii contractului, toate actele de
autorizare actualizate etc.) si sa puna la dispozitie
Locatorului, la sediul acestuia din urma, in
maximum 30 de zile de la solicitarea Locatorului.
Prezentarea acestor documente va avea loc cel
putin de doua ori pe an, respectiv la data de 01
Mai si 01 Octombrie din perioadele urmatoare
incheierii Contractului. Locatorul are dreprul sa
solicite de la Utilizator si alte documente
referitoarela situatia financiara a Utilizatorului, in
scopul analizarii acestora.

Nerespectarea intocmai a obligatiilor de la art.
13.3-13.4 atarge in sarcina Utilizatorului
suportarea de daune interese.. In plus, Locatorul
poate rezilia contractul conform art.8.
13.5. Toate conventiile ambelor parti, anterior
semnarii contractului isi pierd valabilitatea la
data semnarii contractului. Exceptie fac
documentele mentionate ca anexa in contract.
Vanzatorul /Furnizorul/Distribuitorul/dealerul nu
detin imputernicire si nu au dreptul sa accepte
oferta pentru incheierea contractului sau sa
initieze discutii si sa aduca completari,
modificari.
13.6. Eventualele modificari ale contractului pot
fi efectuate numai in forma scrisa, care trebuie
confirmate prin semnatura Locatorului si
Utilizatorului, cu exceptiile prevazute expres in
conditii.
Pentru
modificarile,
completarile
contarctului, care vizeaza asigurarrea Bunului
este necesar si acordul Brokerului.
Locatorul isi rezerva dreptul de a percepe o
noua taxa d eadministrare, in cazul in care
Utilizatorul, dupa semnarea Contractului, dar
anterior comandarii Bunului, solicita orice fel de
modificare a acestuia (de exemplu, dar fara a
se limita la acestea: modificarea Bunului,
modificarea avansului, modificarea duratei
Contractului sau rezilierea contractului inainte de
comandarea bunului etc.)
13.7. Daca anumite prevederi din Contract sunt
sau vor fi lipsite de efecte judiciare, validitatea
celorlalte prevederi contractuale nu va fi
afectata. In acest caz parrtile contractante au
obligatia sa inlocuiasca prevederile lipsite de
efecte juridice cu o noua reglementare
corespunzatoare scopurilor economice si legale
ale prevederii invalide.
13.8. In cazul in care Contractul intar sub
incidenta OG nr. 85/2004,Utilizatorul (persoana
fizica) este de acord cu executarea Contractului
inainte de expirarea perioadei de denuntare.
13.9. La incetarea Contractului (in alt mod decat
cel regulamentar), Utilizatorul nu are drept de
retentie
asupra
Bunului.
Utilizatorul
il
imputerniceste pe Locator ca in cazul incetarii
Contractului si nerestituirii Bunului la termenul
stabilit, sa intre pe proprietatea Utilizatorului /
locatia in care Utilizatorul are dreptul sa detina
Bunul si sa recupereze Bunul, chiar si cu
ajutorul firmelor specializate, pe cheltuiala
Utilizatorului.
13.10. Daca Utilizatorul nu restituie Bunul,
Contractul constituie titlu executoriu in
urmatoarele situatii:
a) La sfarsitul duratei de leasing, daca
Utilizatorul nu si-a exercitat dreptul de optiune in
sensul achizitionarii si nici in cel al prelungirii
Contarctului;
facturilor, asiguratorul bunului, brokerul)
implicati in executarea contractului, asociatii

b) In cazul rezilierii Contractului din vina exclusiva
a Utilizatorului.
13.11. Ambele parti contarctante declara ca au
inteles
continutul
Contractului,
Conditiilor,
conditiilor generale si speciale de asigurare, a
caror clauze le-au negociat direct, conform
legislatiei romane, si ca informatiile,datele
continute in Contract corespund realitatii, astfel
incat
Contarctul si Conditiile vor fi semnate in semn de
acord de catre partile contractante.
Locatorul a dat Utilizatorului posibilitatea de a
influenta continutul si natura fiecarei clauze.
13.12. Utilizatorul si girantii imputernicesc locatorul
si/sau Brokerul ca, impreuna sau separat, sa
solicite orice informatii legate de bonitatea, locul
de munca, functia, veniturile etc. ale Utilizatorului
si/sau a girantilor.
Locatorul si/sau Brokerul poate/pot furniza datelor,
informatii catre sotul/sotia, rudele, curatorii, tutorii,
giranti Utilizatorului, mostenitorii, angajatii partilor,
actionari/asociati, persoanelor fizice/juridice
membre ale grulpului OEVAG, filiale, sucursale si
alte sedii secundare cu/fara personalitate juridica
ale Locatorului, cenzori, auditori, administratori,
reprezentanti legali ai partilor, importatorul,
furnizorul Bunului si/sau dealerii
acestuia, persoana care a intermediat incheierea
contractului de leasing,organele statului si alte
entitati juridice care sunt indreptatite sa primeasca
orice date, informatii.
Locatorul si Brokerul au dreptul de a stoca,
prelucra, transmite date si informatii
referitoare la persoana Utilizatorului, girantilor si
reprezentantilor acestora, obtinute in desfasurarea
raporturilor comerciale/contractuale, cat si datele
si informatiile care reies din comportamentul
comercial si/sau contractual al oricaruia din
persoanele mentionate mai sus.
13.13. Utilizatorul si girantii impreuna cu
reprezentantii acestora, iau la cunostinta si
consimt in mod expres ca datele cu caracter
personal (astfel cum acestea sunt definite de
legea nr. 677/2001 pentu protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date, inclusiv codul
numeric personal si alte date cu functie de
identificare) pe care le comunica Locatorul si/sau
Brokerul la incheierea si pe parcursul derularii
Contarctului sa fie prelucrate de catre Locator
si/sau Broker in orice activitati si scopuri legate de
incheierea si/sau modificarea si/sau executarea
Contractului de includerea pe liste de utilizatori
care nu indeplinesc obligatiile de plata conform
contarctului, inclusov sa fie transmise catre
partenerii comerciali (cum ar fi dealeri, furnizori,
importatori, comisionari vamali, firme implicate in
efectuarea procedurilor de radiere a Bunului, de
emitere
a
profesionale al caror membru este Locatorul
si/sau Brokerul, agentii de publicitate si

agentii de turism (in situatia in acre
Utilizatorul este castigatorul unor promotii,
trageri la sorti organizate de catre Locator)
precum si ulterior incatarii Contarctului, pe
durata nelimitata, in scopuri statistice.
Totodata,
Utilizatorul,
girantii
si
reprezentantii acestora consimt in mod
expres ca datele cu caracter personal
furnizate la incheierea si pe parcursul
derularii Contractului sa fie transferate in
strainatate de catre Locator si/sau Broker in
scopul realizarii de statistici, studii privind
bonitatea economica, situatii ale platilor.
Utilizatorul , girantii si reprezentantii
acestora iau la cunostinta faptul ca au
urmatoarele drepturi:
- dreptul de a solicita si obtine de la Locator
informatii cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal de catre Locator
- dreptul de acces la datele cu caracter
personal communicate Locatorului;
- dreptul de interventie asupra datelor in
vederea rectificarii, actualizarii, blocarii sau
stergerii datelor incorecte sau inexacte;
- dreptul de a se opune oricand ca datele cu
caracter personal communicate sa faca
obiectul oricarei prelucrari;
- dreptul de a se adresa justitiei pentru
nerespectarae
prevederilor
legii
nr.

677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal de catre Locator
- dreptul sa faca plangere la avocatul
poporului , in calitate de autoritate de
supraveghere;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale.
13.14. Utilizatorul suporta si orice taxe,
fonduri, costuri, chletuieli previzibile sau nu,
precum si cele care reulta din schimbarea
legilslatiei, a interpretarii legislatiei etc. care
au legatura cu contractul, dar nu au fost
facturate/incasate
Utilizatorului/de
la
Utilizator. In acest caz, utilizatorul va fi
obligat sa achite aceste sume de bani chiar
dupa incheierea contractului (daca sunt
facturate de Locator dupa aceasta data), in
maximum 5 zile lucratoare dela data emiterii
facturii de catre Locator (prevederile art. 4.5.
fiind aplicabile si in aceasta ipoteza).
Prin semnatura lor, partile isi exprima
acordul la prezentele conditii, fptul ca
prezentele conditii au fost semnate in
prezenta fizica simultana a partilor (cu
exceptia situatiei in care devine aplicabila
OG nr. 85/2004) si confirnma faptul ca au
primit cate un exemplar original al
prezentelor conditii ( prezentele conditii s-au
incheiat in ……………….. exemplare
originale).

Data…………………….,locul incheierii………………………….

Locator,
prin……………………………………….
functia…………………………………..
(Semnatura si stampila)

Utilizator,
prin………………………………….
functia……………………………….
(Semnatura si stampila)

