Contractul nr._______________/__________________

ANEXA 1 – ANGAJAMENT GIRANT (FIDEIUSOR)
ART. 1
Subsemnatul(a)___________________________________domiciliat în __________________________
str.__________________________nr._____bl._____sc._____ap.____, născut în anul_______ luna_____
ziua_______în
localitatea
_______________________
judeţul
__________________________,
tel.____________________C.I./B.I. seria______nr.____________eliberat la data de _________________ de
___________________C.N.P.________________________, încadrat în unitatea ___________________
secţia______________marca
___________
cu
sediul
în
___________________________________
str.______________________ nr.______, în funcţie de______________________________________având un
venit lunar net de _____________________ lei (________________ _______________________), mă angajez faţă
de Casa de Ajutor Reciproc__________________________________I.F.N. prin reprezentanţii săi legali, de a
plăti, în calitate de fideiusor solidar, în condiţiile art. 2300 Cod Civil, suma de
__________________(_____________________________________) lei, reprezentând împrumutul la care se
adaugă
dobânzile,
eventualele
penalităţi
de
întârziere
conform
contractului
de
împrumut
nr._________/________________ şi a actelor adiţionale ulterioare încheiate cu Casa de Ajutor
Reciproc____________________________ I.F.N. de numitul ____________________________ domiciliat în
__________________________ str.____________________ nr.______ bl.______ sc._____ ap._______, în calitate
de debitor principal, precum şi toate accesoriile acestei obligaţii principale, potrivit dispoziţiilor art.2290 Cod Civil,
în cazul în care debitorul sus indicat nu va achita împrumutul contractat la termenele şi în condiţiile prevăzute în
contractul de împrumut.
ART. 2
Subsemnatul(a), _______________________________, declar în mod expres faptul că înteleg noţiunea
de fideiusor solidar şi efectele juridice ale acesteia, aşa cum sunt prevăzute de art. 2300 Cod Civil, care prevede
că atunci când se obligă împreună cu debitorul principal cu titlu de fideiusor solidar sau de codebitor solidar,
fideiusorul nu mai poate invoca beneficiile de discuţiune şi de diviziune, ceea ce oferă Casei de Ajutor Reciproc prin
efectul legii următoarele drepturi:
a) dreptul de a se îndrepta direct împotriva fideiusorului pentru plata sumei prevăzute la Art.1, fără a trebui
să urmărească mai întâi bunurile debitorului principal, ___________________;
b) dreptul de a putea urmări în vederea plăţii pe oricare dintre fideiusori pentru întreaga sumă prevăzuta la
Art.1.
ART. 3
Noţiunile de beneficiu de diviziune şi beneficiu de discuţiune la care se face referire la Art.2 sunt definite în
conformitate cu prevederile art.2297 şi art.2298, respectiv art.2294 şi art.2295 Cod Civil, în felul următor:
a) Beneficiul de diviziune este acel beneficiu prin efectul căruia fiecare fideiusor poate cere creditorului să
îşi dividă mai întâi acţiunea şi să o reducă la partea fiecăruia.
b) Beneficiul de discuţiune este facultatea fideiusorului de a cere creditorului să urmărească mai întâi
bunurile debitorului principal.
ART. 4
Recunosc dreptul la gaj general al C.A.R. asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare aflate în patrimoniul
meu conform Codului Civil;

Subsemnatul(a) mă oblig să comunic în termen de 5 zile C.A.R. orice schimbare intervenită privind
domiciliul, locul de muncă sau actul de identitate.
Data_____________

Nume și prenume (în clar)___________________
Semnătura____________________

Dat în faţa mea,
Numele şi prenumele____________________
Funcţia_______________________________
Semnătura_____________________________
Data:_______________
Formularul se foloseşte în exclusivitate de Casele de Ajutor Reciproc afiliate sistemului U.N.C.A.R.S.R.

Declarație de consimțământ

Subsemnatul _____________________ îmi exprim în mod expres consimțământul ca
C.A.R.__________________ să prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine
prin angajamentul de girant precum și să prelucreze datele mele pe durata cât îmi mențin calitatea
de girant și să asigure limitarea accesului persoanelor neautorizate la acestea.
Am luat la cunoștință faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea
nr.677/2001, alte reglementări legale care privesc: dreptul de acces la date, dreptul de intervenție,
dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa
justiției şi Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.
C.A.R. _____________________ asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal
prelucrate în conformitate cu acordul exprimat și conform legii.
Numele și prenumele:

Semnătura:

Data:

Formularul se foloseşte în exclusivitate de Casele de Ajutor Reciproc afiliate sistemului U.N.C.A.R.S.R.

