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Anexa 1    CERERE RESTRUCTURARE CREDIT 
 
 

 Subsemnatul / Subsemnata: 
Nume ____________________________  Prenume _______________________________  
CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, număr de telefon ______________________________, 
adresă de mail ______________________________________ în calitate de client al Speed 
Transfer Financial S.R.L. în baza contractului de credit _/_/_/_/_/_/__/__/ solicit prin 
prezenta ca în baza dispozițiilor art. 4 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele 
condiții de creditare, restructurarea creditului meu astfel încât plata sumei minime lunare 
de plată să o aman cu __ luni (nu mai mult de 9 luni), însă nu mai târziu de 31.12.2020. 
 Menționez faptul că nu am înregistrat debite restante neachitate la data prezentei 
solicitări. Menționez faptul că această cerere se datorează dificultăților financiare pe care 
le am în contextul pandemiei de COVID 19. 
 Documente atașate prezentei cereri care dovedesc motivatia de mai sus sunt: 
 

         adeverința de trimitere în șomaj/șomaj tehnic a subsemnatului sau a unui membru 
de familie cu care conviețuiesc (soț/soție, fiu/fiică, frate/soră sau părinți); 

         dovada diminuării veniturilor salariale sau de altă natură a subsemnatului sau a unui 
membru de familie; 

         dovada internare ca urmare a îmbolnăvirii cu COVID 19 a subsemnatului sau a unui 
membru de familie; 

         dovada intrării în carantină sau izolare la domiciliu a subsemnatului sau a unui 
membru de familie. 

         altele ________________________________________________________________ 
 
sau  
          

declarație explicativă pe proprie răspundere. 
 

Declar pe proprie răspundere faptul că toate informaţiile furnizate prin intermediul acestui formular şi 

toate documentele prezentate sunt complete, reale, valide şi corecte, în caz contrar înţelegând să 

suport rigorile legii cu privire la răspunderea mea civilă, penală, materială, etc., după caz, şi recunosc 

dreptul Speed Transfer Financiar de a sesiza autorităţile în drept cu privire la declaraţiile false.       

 

Data  (zz/ll/aaaa): _/_/_/_/_/_/_/_/  
Nume și prenume: ________________________________  

Semnătură: ____________________________ 


