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Nr contract economisire-creditare RO|__|__|RZBL|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

Titular: ____________________________________________________________________________ 

Act de identitate _____ Seria _____ Nr ______________________ Data emiterii _________________ 

CNP: _____________________________________  

Număr telefon: _________________________________ 

 

Declarație privind acceptarea la distanță a repartizării contractului de economisire-creditare 

 
OPȚIUNE valabilă pentru TOATE variantele de tarif: 

 repartizarea contractului de economisire-creditare și accesarea sumelor economisite, începând cu data de 

repartizare 

OPȚIUNE valabilă DOAR pentru contractele încheiate în varianta de tarif Avantaj Economisire 

a tarifului B, varianta Top a tarifului M și varianta FLEXIBLE10 a tarifului X, conform Condițiilor 

Generale ale Contractelor de economisire-creditare: 

 repartizarea contractului de economisire-creditare și renunțarea la întregul credit pentru domeniul locativ 

pentru a beneficia de bonus.  
Solicit rambursarea soldului economisit după data de repartizare și împuternicesc Aedificium Banca pentru Locuințe S.A. (ABL) 

în vederea transferului soldului economisit aferent contractului meu de economisire-creditare deschis la ABL al cărui titular sunt. 

Am luat cunoștință despre faptul că prima de stat se acordă potrivit legislației în vigoare.  

  Plata soldului se va face în contul (altul decât cel deschis la A.B.L.) al cărui titular declar că sunt 

  nr. |R|O|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| 

  Deschis la banca........................................................................................................................................................... 

  Mențiuni .................................................................................................................................................................... 

În cazul în care contractul de economisire-creditare îndeplinește condițiile pentru solicitarea unui credit, în vederea fundamentării 

acesteia voi depune documentația solicitată de bancă conform proiectului propriu de investiție în domeniul locativ nu mai târziu 

de termenul de doi ani de la data repartizării contractului. Pentru a putea solicita un credit locativ, valoarea preliminară a acestuia 

trebuie să fie mai mare decât valorile prezentate în tabelul de mai jos: 
Valoarea minimă a 

creditului locativ (lei) 
1.500 1.800 3.500 4.200 

Varianta de tarif 
AR, AS, AM, 

M Baza, X SMART5,  X FLEXIBLE5 

M Top, X SMART10, X 

FLEXIBLE10 
BAE BS, BR 

 

Reprezentant legal 1 

Nume .................................................................................... Prenume .......................................................................... 

Act de identitate.......Seria..........Nr...................................Data emiterii.................. 

Telefon .......................................................... 

CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

Reprezentant legal 2 

Nume .................................................................................... Prenume .......................................................................... 

Act de identitate.......Seria..........Nr...................................Data emiterii.................. 

Telefon .......................................................... 

CNP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

Semnătură solicitant   Semnătură reprezentant legal 1  Semnătură reprezentant legal 2 

________________ __________________ ___________________ 
 

 Mă oblig ca în termen de maxim 90 de zile de la finalizarea stării de urgență să transmit cererea semnată 

în original către Aedificium Banca pentru Locuințe, în București, Calea Floreasca nr 246 D, et.6, zona A, 

Sector 1, cod poștal 014476. 

 

Data ___________________________________ 


