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ACORD EXTINDERE SI MENTINERE GARANTII
Subsemnatul(a)

avand CNP
codebitor/fidejusor/avalist persoana fizica

in calitate de:

Reprezentant legal al garantului

Nume
companie/enitate:

emitent Bilet la Ordin / Fidejusor /

Nr. Unic de Inreg.:

Avalist / Garant ipotecar:

Sediul Social:

in contractul/contractele de leasing nr.
incheiate de BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA cu
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru
creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi
completările ulterioare, precum si a Hotararii Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare in conformitate
cu care efectele modificării contractelor de leasing ca efect al suspendarii platii ratelor de capital, dobanzi si comisioane se
extind asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror
alte părţi ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora,

Îmi exprim acordul de a extinde si menține în continuare şi întocmai garanţia oferită în favoarea BT LEASING
TRANSILVANIA IFN SA, în cadrul contractului/contractelor de leasing in care figurez in calitate de emitent
Bilet la Ordin/codebitor/garant/fideiusor/avalist etc., inclusiv si in special în condiţiile prelungirii duratei
contractuale si a capitalizarii dobanzilor ca efect al suspendarii platii ratelor de capital, dobanzi si comisioane in
conditiile OUG 37/2020.
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.
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