Către:

VERIDA CREDIT IFN - S.A. („Verida”)
București, bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 17, sector 1
cod poștal 010662, telefon: +4021.302.38.00
fax: + 4021.302.38.10; email: contact@verida.ro

Referitor la:

Contractul de credit nr. VER. ______________ („Contractul”)

Subiect:

Cerere de rambursare anticipată parțială

Domnule Director,
Subsemnat(a/ul) ___________________________, identificat(ă) prin CI nr.______,
seria________,eliberat la data de___________, domiciliat(ă) în _________________,
strada ________________________, nr. ____, bloc ___, scara ____, etaj ____, apt.
_____, județul/sector ______________, telefon _____________,cu adresa de
corespondentă __________________________________________________________
email ___________________, în calitate de debitor, doresc să rambursez anticipat suma
de ____________ USD, prin care intenționez să execut parțial obligațiile de plată
stabilite prin Contract.
Sunt de acord ca rambursarea anticipată să fie operată, numai după ce suma menționată
în prezenta cerere a creditat contul bancar al Verida menționat în Contract.
Suma rambursată anticipat provine din:
salariu și/sau venituri similare salariului
economii
refinanțare
alte surse: _______________________________________.
În vederea exercitării opțiunii de rambursare anticipată parțială, sunt de acord Verida să
stingă obligațiile de plată scadente, precum și eventualele obligații de plată anterior
restructurate, chiar dacă nu sunt scadente, cu respectarea ordinii de prioritate prevăzută
în Contract.
După stingerea obligațiilor sus-menționate și după reținerea următoarei sume scadente
din planul de rambursare atașat Contractului, solicit Verida să scadă diferența din
capitalul rămas de achitat cu respectarea următoarei opțiuni:
menținerea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale.
diminuarea valorii ratei lunare și menținerea perioadei de creditare inițiale.
diminuarea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale,
*
respectiv ___% pentru diminuarea ratei și ___% pentru diminuarea perioadei).
Rambursarea anticipată se face:
prin executarea automată a plății conform convenției de executare automată a
plății (convenția de direct debit).
prin plata directă de către subsemnat(a/ul) în contul bancar al Verida.
În final, precizez că motivul pentru care doresc să rambursez anticipat este _________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Semnătura:
Data:
*

___________________
___________________

Cea de-a 3 opțiune se poate realiza doar pentru contractele de credit semnate începând cu 20.09.2016.

