
First Bank S.A. 
Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31, 
Sector 1, București, România 

T: +4 021 303 69 69 
T:  0800 801 802 
 

E: office@firstbank.ro 

firstbank.ro 
J40/1441/27.02.1995, CUI 702 5592 
Capital social  1.196.088.695 RON 
RB-PJR-40-026/18.02.1999 

 

 

Acord privind suspendarea obligatiilor la plată a creditelor aferente persoanelor fizice (se va 

completa doar de catre Codebitori, Garanti sau Fidejusori)  

 
 

Către: FIRST BANK SA, Sos Nicolae Titulescu nr. 29-31, Sector 1, Bucuresti 

 

 

Subsemnatul (numele și prenumele clientului)............................................................................................., 

domiciliat în..................................................................................................................................., identificat prin CI 

nr…...................., seria…...., CNP.........................................., număr de telefon…................................., adresă de 

email…..............................................................., în calitate de co-debitor/ garant/fidejusor/constituitor în 

Contractul de credit nr. ...................... (denumit in continuare “Contractul de credit”) în temeiul prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci 

şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (denumita in continuare „OUG”), formulez 

prezentul ACORD privind cererea de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor de capital, dobanzi si comisioane 

aferente Contractului de Credit, în conformitate cu prevederile OUG. 

 

Declar, pe proprie răspundere, în condițiile legii, că inteleg si sunt de acord cu suspendarea obligatiilor de 

plata a ratelor, cu efectele modificarii contractului/contractelor de credit si cu extinderea perioadei de creditare si 

ca garantia/garantiile constituita/e de mine sa se mentina pana la rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate 

de Imprumutat in temeiul contractului de credit.   

 

Inteleg si sunt de acord cu faptul ca toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin și garantează 

întreaga creanță rezultată ca urmare a capitalizării dobânzilor amânate la plată.   

 

Înțeleg că efectele modificării contractului de credit potrivit prevederilor OUG se extind de drept asupra 

oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți 

ale contractului de credit astfel modificat.   

 

Prin completarea şi validarea acestui formular inteleg ca datele cu caracter personal mai sus mentionate 

vor fi prelucrate de catre First Bank in vederea analizei si soluţionării prezentei solicitări, in conformitate cu 

prevederile Ordonanței de urgență nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci 

şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori si normelor de aplicare ale OUG, si in scopuri 

statistice. Am luat totodata cunostinta de faptul ca detalii suplimentare privind modalitatile de prelucrare a datelor 

mele cu caracter personal sunt disponibile pe site-ul Bancii la adresa www.firstbank.ro, sectiunea Protectia 

datelor. 
Declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul în declarații ca 

toate datele/informațiile menționate în prezentul document sunt reale, exacte și complete. 

 

 

 

 

Semnatura co-debitor/ garant/fidejusor/constituitori:  

   

 

 

Data: ................................................. 

 

Semnatura: ...................................... 
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