CUI: RO 74 24 1 19
R.G.- P.J.R.-13-110079/13.07.2016
R.S.- P.J.R.-13-110012/13.07.2016
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12/1096/95
IBAN RO98BTRL01301202925686XX
Nr. operator date cu caracter personal 36832

DECLARATIE
Declaratie pe propria raspundere, pentru acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare

Prezenta declaratie este data pentru a servi la si in sustinerea cererii de suspendare la plata ratelor de principal (capital), dobanzi si
comisioane pentru contractul/contractele de leasing incheiate cu BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA,
pe o perioada de

luni,

incepand cu luna

Subsemnatul(a)
in calitate de:

avand CNP
utilizator persoana fizica
reprezentant legal/titular al utilizatorului:

Nume companie/enitate:
Nr. Unic de Inreg.:

sub sanctiunea art. 326 al Codului Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:
A

In cazul utilizatorilor SRL, SA, SNC, SCS, etc:
mi-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul
inregistrat anterior declararii starii de urgenta si ma aflu in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente
contractului/contractelor de leasing, cu urmatoarele consecinte:
restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori,
altele:
si/sau
ma aflu in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente contractului/contractelor de leasing deoarece activitatea
subscrisei a fost intrerupta partial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada
starii de urgenta decretata, cu urmatoarele consecinte:
restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori,
altele:
si detin si atasez certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,
sau certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de :
TIP 1 (ALBASTRU) - din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a efectelor deciziilor emise
de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta
TIP 2 (GALBEN) - din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor/veniturilor in luna martie 2020 cu un
procent de minimum 25% fata de media incasarilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

B

In cazul utilizatorilor persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și
pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent
de forma de exercitare a profesiei (inclusiv notar, avocati, executori, medici, contabili, experti, etc):
mi-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul
inregistrat anterior declararii starii de urgenta si ma aflu in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente
contractului/contractelor de leasing, ca urmare a interventiei intreruperii totale sau partiale a activitatii, ca efect al
deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, cu urmatoarele
consecinte:
restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori,
altele:

C

In cazul utilizatorilor persoane fizice:
mi-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile aferente familiei subsemnatului, direct sau indirect, de situatia
grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul inregistrat anterior declararii starii de urgenta si ma aflu in
imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente contractului de leasing, ca urmare a interventiei uneia/mai multora
dintre urmatoarele cauze:
intrarea debitorului/membrilor familiei in somaj tehnic, efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului
concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,
reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
lasarea debitorului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu, imbolnavirea cu COVID-19,
altele:
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