
ANEXA 2                     

Termeni și condiții ‘‘Împrumut online’’

I. Prevederi generale

1. Cine suntem? 

EXPRESS CREDIT AMANET SRL, o societate comercială cu sediul social în Mun. Iasi, str.
Silvestru, nr. 21, bloc L1, parter și mezanin, jud. laşi, România, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului, sub nr. J22/997/2002, Cod Unic de Identificare Fiscală RO 14890723, înscrisă în
Reg. de Evidența BNR sub nr. E-PJR-24-030287/07.07.2006. 

2. Cum funcționează serviciul de împrumut online?

Pentru  utilizarea  site-ului  expresscredit.ro  si  a  serviciului  Împrumut  online oferite  de  către
EXPRESS CREDIT AMANET SRL este necesar să citiți  cu mare atenție,  să înțelegeți  și să
acceptați termenii și condițiile de mai jos. 

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu termenii și
conditiile  privind  serviciile  oferite  de  către  EXPRESS  CREDIT  AMANET  SRL,  fără  alte
restricții. 

Accesul  la  acest  serviciu  în  vederea  efectuării  unui  împrumut  online  este  permis  oricărui
potential Client care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a solicita un împrumut
online, cu respectarea acestor termeni și condiții. 

Prin Client înțelegem o persoana fizică care are minimum 18 ani și care are un act de identitate
valabil, cont etc., având calitatea de DEBITOR în contractul de împrumut cu amanet încheiat la
distanță cu societatea EXPRESS CREDIT AMANET SRL

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a acestui serviciu. Reprezintă utilizare abuzivă într-un mod
care contravine practicilor comerciale corecte, legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi
de natură să prejudicieze societatea Express Credit Amanet SRL sau Afiliații săi.

Prin utilizarea serviciului Împrumut online și, implicit, înregistrarea unei Cereri de împrumut
(denumită în ceea ce urmează CERERE), acceptați și sunteti de acord cu forma de comunicare la
distanta  (telefonic  si  e-mail)  prin  care  ne  derulăm  operațiunile. De  asemenea,  acceptați  și
consimțiți faptul că încheierea contractului de împrumut cu amanet încheiat la distanță se va face
în  momentul  primirii  mesajului  de  confirmare  a  cererii  dumneavoastră  și  pentru  valabila
încheiere  a  acestui  tip  de  contract  nu  va  fi  nevoie  de  semnătură  olografă  sau  electronică.
Constituie confirmarea cererii dumneavoastră primirea email-ului final prin care Express Credit
Amanet  SRL  vă  transmite  faptul  că  vă  va  vira  suma  împrumutată  în  contul  indicat  de
dumneavoastră în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la transmiterea email-ului. 
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II. Efectuarea cererii de împrumut online

In cazul in care doriti sa obtineti  un imprumut online, va trebui mai intai  sa treceti printr-un
proces de evaluare a produsului dumneavoastra (electronic sau din aur/argint). Astfel:

2.1. Va trebui sa completati formularul de comanda virtual denumit Cerere împrumut online pe
care îl regăsiți la adresa  https://www.expresscredit.ro/cere-imprumut/  sau sa ne transmiteti un
email la adresa imprumutonline@expresscredit.ro, unde sa specificati:

 nume, prenume
 număr de telefon, adresa de email
 descrierea  bunului  dumneavoastra  (gramaj,  karataj  pentru  aur,  si  marca,  grad de uzura

pentru electronice) însoțit de o fotografie a acestuia
 cuantumul împrumutului dorit
 orice alte detalii pe care le considerati necesare. 

2.2 În maxim 24 de ore de la trimiterea formularului/email-ului, veti primi prin email o evaluare
preliminară a produsului dumneavoastră. 

2.3. In situatia  in care sunteti  de acord, pasul urmator este sa ne confirmati,  iar  noi vă vom
transmite datele unde să ne transmiteți solicitarea de ridicare a bunului de la adresa indicata de
dumneavoastra, prin intermediul serviciului de curierat pus la dispozitie de EXPRESS CREDIT
AMANET SRL. In acest sens ne veti preciza si intervalul orar in care curierul pus la dispozitie
de EXPRESS CREDIT AMANET SRL poate ajunge la dumneavoastra pentru a ridica bunul in
mod gratuit. Bunul va fi asigurat automat pana la o valoare de maximum 1000 lei (unamielei).

 

III. Evaluarea bunului 

3.1. Ulterior finalizarii cu succes a comenzii si solicitarii ridicarii bunului, acesta va fi ridicat de
curier, gratuit, in conditii de siguranta, de la adresa indicata, la data si in intervalul orar ales,
astfel  incat bunul  dumneavoastra  sa  fie  evaluat  de  catre  personalul  calificat  Express  Credit
Amanet SRL. 

3.2. Pentru ca ne dorim sa sporim increderea in serviciile oferite de Express Credit Amanet SRL,
verificarea bunului dumneavoastra se va face la sediul Express Credit Amanet SRL, in conditii
de maxima siguranta. 

3.3. Evaluarea bunului se va face de catre personalul calificat angajat al Express Credit Amanet
SRL. CLIENTUL accepta si intelege faptul ca, pentru produsele din aur/argint, din gramajul brut
al bunului, se va scădea greutatea materialelor auxiliare precum: pietre, piele, silicon, plastic,
lemn, etc., precum și pierderea survenită în urma procesului de topire, pentru eventualitatea în
care bunul nu mai este rascumparat.

3.4. CLIENTUL accepta si intelege faptul ca pentru o evaluare corectă a produselor electronice,
acolo  unde este  cazul,  acestea  trebuie  transmise  deblocate,  neparolate,  libere de orice fel  de
sarcini, parole, amprente, coduri PIN, coduri de securitate sau orice alte mecanism de blocaj. De
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asemenea, produsele trebuie să fie libere de orice fel de date personale sau orice alte fișiere. În
cazul  în care Produsul returnat  este blocat  cu parole  de acces  (cont de Google,  Icloud etc.),
Express Credit Amanet SRL nu va putea proceda la evaluarea bunului până în momentul în care
nu veți șterge (de la distanță dacă este posibil), informațiile aferente acelor conturi și orice fel de
alte date, personale sau nu, care există în produs.

3.5. Dupa evaluarea bunului va rezulta o valoare care poate sa corespunda sau nu cu evaluarea
initiala de la transmiterea comenzii. Aceasta valoare va constitui Oferta și împreună cu contractul
de împrumut și anexele aferente, va fi transmisa pe adresa dumneavoastra de e-mail. Oferta va
putea fi acceptata sau refuzata de catre dumneavoastra.

IV. Încheierea contractului/Refuzul ofertei

4. 1. In cazul in care refuzati OFERTA, ati luat la cunostinta si acceptati faptul ca bunul se va
restitui  de  catre  EXPRESS  CREDIT  AMANET  SRL  prin  serviciul  de  curierat  catre
dumneavoastra, la adresa indicata o data cu accesarea optiunii de refuz. De asemenea, acceptati
faptul ca, in acest caz veti achita costul de transport a carei valoare este calculata in functie de
destinatie  si  costul  de  asigurare  a  bunului  pe  perioada  transportului,  a  carui  valoare  este  in
cuantum de 1% din valoarea evaluata a bunului acest procent putand fi modificat ca urmare a
schimbarii conditiilor transportatorului. Aceste sume se vor achita la livrare, direct curierului.

4.2. Dacă sunteți de acord cu OFERTA finală, ne veți transmite prin email acceptul însoțit de
contul bancar în care doriți să vă virăm suma împrumutată, iar noi vom face acest lucru în termen
de 1 (una) zi lucrătoare.

Suma împumutată poate fi transmisă doar prin intermediul unui cont bancar (IBAN) comunicat
de dumneavoastră, nexistând posibilitatea de transmitere prin mandat poștal, numerar sau altă
modalitate.

De asemenea, în cazul in care acceptati oferta EXPRESS CREDIT AMANET SRL, veti putea
solicita intreaga suma din Oferta sau parte din aceasta, urmand ca ulterior sa puteti suplimenta
suma imprumutata. 

Prin acceptarea ofertei va exprimati acordul cu privire la conditiile comerciale si la modalitatea
de  desfasurare  a  relatiilor  contractuale  dintre  dvs  si  EXPRESS  CREDIT  AMANET  SRL:
modalitate  de  încheiere,  termen  de  restituire,  posibilitate  de  prelungire,  comisioane,  cost  de
transport, cost de asigurare pe perioada transportului, modalitati de rambursare, etc.  

Pentru suma imprumutată comisionul se calculează conform grilei de comisionare prevăzută mai
jos:
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GRILA DE COMISIONARE – AUR

LIMITE DE SUMĂ DURATE MINIME

                                 CLIENT OBIȘNUIT      CLIENT
FIDEL

                                                                          -10%

Fără limită de sumă 28 zile  0,35%         0,31%

    0 –     649,99 lei    3 zile    0,53%        0,48%

650 –   1399,99 lei    3 zile    0,50%        0,45%

 1400 –   3999,99 lei    3 zile    0,43%        0,39%
 
 4000 –   8999,99 lei    3 zile    0,38%        0,34%

 9000 – 19999,99 lei    3 zile     0,30%        0,27%

        >20000,00 lei           3 zile     0,20%         0,18%

        >20000,00 lei           15 zile   0,12%         0, 12%

Clienții care au achitate comisioane de minimum

400 LEI, vor avea reducere 10%.

Pentru  contractele  care  au  comision  fix,

indiferent de suma de împrumut, această grilă nu

se aplică.

 
  GRILA DE COMISIONARE – ELECTRO

LIMITE DE SUMĂ DURATE MINIME

                               CLIENT         CLIENT FIDEL CLIENT FIDEL

  
                                                                      -10%             -20%

Fără limită de sumă 14 zile 0,65%      0,58%

      0 –   299,99 lei 3 zile 0,95%     0,86%           0,76%

  300 –   499,99 lei 3 zile 0,90%       0,81%         0,72%

  500 –   999,99 lei 3 zile  0,85%         0,77%        0,68%

1000 – 3999,99 lei 3 zile 0,75%       0,68%         0,60%

         > 4000,00 lei         3 zile    0,60%            0,54%      0,48%

Clienții  care  au  achitate  comisioane  de  minimum 1200

LEI, vor avea reducere 20%.

Pentru  contractele  care  au  comision  fix,  indiferent  de

suma de împrumut, această grilă nu se aplică.

Contractul incheiat pe 2 zile are urmatoarele specificatii:

• Termenul de asteptare este de 1(una) zi calendaristică;

• Valoarea comisionului este de 5% pe zi;

• Comisionul minim de plată este pentru 2 de zile dar nu mai puțin de minim de 3 lei;

• Nu se aplică reducerea de client fidel.

V. Răspunderi și garanții

4.1. In calitate de Client declarati și garantati că datele pe care ni le furnizati sunt corecte și reale,
fiind singurul răspunzător pentru acestea. Pe lângă garanțiile anterioare, declarati în mod expres
că sunteti proprietarul bunului sau că aveti dreptul de a transmite dreptul de proprietate asupra lui
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către  orice altă  persoană,  nu a fost  obținut  ca urmare a  săvârșirii  unei  infracțiuni  si  nu face
obiectul vreunui litigiu.

VI. Forma și conținutul contractului de împrumut cu amanet încheiat la distanță

Contract de împrumut cu amanet încheiat la distanță

Nr. @ din data de

Între: 1. S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. IAȘI, cu sediul în municipiul Iași, strada
Silvestru nr 21 parter și mezanin, bloc L1, județul Iași,  având nr. de înregistrare la Registrul
Comerțului J22/997/2002, CUI RO 14890723, în calitate de CREDITOR, prin agenția 

și  2.  ……………..  ,  domiciliat  în  …………………….,  identificat  prin  ……………….,  în
calitate de DEBITOR, 

a  intervenit  prezentul  contract  de  împrumut  cu  amanet  încheiat  la  distanță,  in  temeiul
prevederilor  art.  2158-2170  și  art.  2480-2494 din  Codul  Civil  român,  precum și  în  temeiul
Actului Constitutiv al S.C. EXPRESS CREDIT AMANET S.R.L. IAȘI. 

CLAUZE CONTRACTUALE

Art. 1. Obiectul contractului:

1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie predarea de către DEBITOR, a bunurilor mobile
din proprietatea sa, descrise in prezentul contract, în amanet CREDITORULUI, pentru a garanta
restituirea împrumutului în cuantumul prevăzut pe prima pagină a contractului, sumă primită de
acesta  de la CREDITOR. Predarea bunului/bunurilor  mobile  se va efectua anterior  încheierii
prezentului contract, urmare a solicitarii exprese a DEBITORULUI si a intelegerii si acceptarii
exprese de catre acesta a Termenilor si conditiilor “Împrumut online” (Anexa 2), si a Prelucrarii
datelor cu caracter personal (Anexa 1).

Art. 2. Evaluarea bunului:

2.1. Părțile convin, de comun acord, că evaluarea bunului/bunurilor prevăzute pe prima pagină a
contractului s-a facut dupa data preluarii fizice a bunului/bunurilor de către CREDITOR urmare
a  transmiterii  acestora  de  catre  DEBITOR  prin  serviciul  de  curierat  solicitat  expres  de
DEBITOR, aceasta evaluare fiind acceptata de catre DEBITOR anterior incheierii prezentului
contract,  prin acceptarea ofertei  CREDITORULUI transmisa prin e-mail, VALOAREA astfel
stabilită fiind considerată VALOAREA DE ÎNLOCUIRE A BUNULUI/BUNURILOR.

Părțile  sunt  de  acord  că,  în  urma  evaluării,  din  gramajul  brut  al  obiectelor  amanetate  din
aur/argint,  se va scădea greutatea materialelor auxiliare  precum: pietre,  silicon, piele,  plastic,
lemn, etc., precum și pierderea survenită în urma procesului de topire, pentru eventualitatea în
care bunul/bunurile nu mai sunt răscumpărate de către DEBITOR.
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Partile accepta in mod expres ca suma creditata mentionata pe prima pagină a contractului poate
fi  inferioara  VALORII  rezultate  in  urma  evaluarii  bunului/bunurilor  (VALOAREA  DE
INLOCUIRE A BUNURILOR), ca urmare a solicitarii exprese a DEBITORULUI, insa, oricand
pe durata contractuala,  DEBITORUL poate solicita suplimentarea sumei creditate astfel incat
valoarea totala a sumei imprumutate sa nu depaseasca VALOAREA evaluata a bunului/bunurilor
predate.

Art. 3. Termenul de rambursare și comisionul datorat:

3.1. Termenul de rambursare este stabilit de ambele parti in prima parte a contractului si curge de
la data efectuării viramentului sumei împrumutate de către Creditor în contul indicat de către
Debitor  prin  email,  DEBITORUL  obligandu-se  să  restituie  integral  CREDITORULUI  la
implinirea termenului suma imprumutata, la care se adaugă comisionul datorat pentru această
perioadă  contractuală.  Rambursarea  sumei  împrumutate  și  a  comisionului  aferent  perioadei
contractuale se efectuează în contul bancar al companiei având cont IBAN RO55 BTRL RONC
RT06 6077 4501, cont in lei deschis la Banca Transilvania. 
Costurile de transport și de asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului sunt în sarcina
Debitorului și se vor achita la livrare, direct curierului.

3.2 DEBITORUL poate prelungi termenul de restituire al sumei primite, atat in timpul perioadei
contractuale  cat  si  la  expirarea  acesteia,  pentru  noi  perioade  stabilite  de  parti  ce  se  vor
materializa  intr-un act  aditional  la  contract,  însă numai  după achitarea  prealabilă  integrala  a
comisionului datorat la zi.

Art. 4. Suma imprumutata, comisionul datorat si alte costuri contractuale

4.1  Suma  imprumutata  acordata  DEBITORULUI  este  suma  stabilită  de  ambele  părți
contractuale, este prevazuta pe prima pagina a contractului si va fi virata de catre CREDITOR in
termen de maximum 1 (una) zi lucratoare de la data acceptarii ofertei si incheierii prezentului
contract,  in contul DEBITORULUI transmis prin email  în momentul  exprimării  acordului cu
privire la cuantumul împrumutului.

Suma imprumutata  poate  fi  suplimentata,  pe  perioada  termenului  de  rambursare  sau  a  celui
prelungit, dupa caz, in situatia in care prin acceptarea ofertei Creditorului si prezentului contract
DEBITORUL a solicitat expres o suma imprumutata pentru bunul/bunurile amanetate mai mică
decât valoarea rezultată in urma evaluarii bunului/bunurilor (VALOAREA DE INLOCUIRE A
BUNURILOR). In acest caz, suplimentarea sumei creditate se va face astfel incat valoarea totala
a  sumei  imprumutate  sa  nu  depaseasca  VALOAREA  evaluata  a  bunului/bunurilor
DEBITORULUI, prin solicitarea suplimentării sumei si plata integrala a comisionului la zi care
vor face obiectul unui document aditional la contract prin care se prelungeste corespunzator si
termenul de rambursare.

Actualizat la data de 25.11.2022



ANEXA 2                     

4.2.  Pentru  suma  imprumutata  in  cuantumul  prevăzut  pe  prima  pagină  a  contractului,
DEBITORUL  datoreaza  un  comision  calculat  conform  grilei  de  comisionare  prevăzută  în
termenii și condițiile anexă la prezentul contract (Anexa 2). 

In situatia in care DEBITORUL alege sa ramburseze integral suma imprumutata mai devreme de
termenul  de  rambursare  stabilit,  comisionul  se  va  recalcula  in  functie  de  data  efectiva  a
rambursarii.  In  orice  situatie  comisionul  datorat  va  fi  calculat  pentru  cel  puțin  de  3  zile
contractuale, și nu mai puțin de 3 lei.

4.3. Costul de transport prevazut la art. 3 pct. 3.1. este calculat raportat la adresa de destinatie
specificata in momentul efectuarii optiunii de restituire a bunului/bunurilor de catre DEBITOR.

Costul de asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului pana la destinatia solicitata de
DEBITOR  este  de  1%  din  valoarea  bunului/bunurilor  care  fac  obiectul  contractului,  acest
procent putand fi modificat ca urmare a schimbarii conditiilor transportatorului.

Costurile de transport si de asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului sunt datorate
de către DEBITOR firmei de curierat și se vor achita la livrare, direct curierului.

Art. 5.  Modalități de rambursare a sumei împrumutate

5.1.  In  situatia  in  care  DEBITORUL,  pana  la  expirarea  termenului  de  rambursare  sau  la
implinirea  acestuia,  opteaza  sa  achite  integral  CREDITORULUI  suma  imprumutata  și
comisionul contractual, la data creditarii contului bancar al CREDITORULUI cu aceste sume,
acesta din urma va restitui bunul/bunurile care fac obiectul prezentului contract la adresa indicata
de DEBITOR transmisă prin email în momentul solicitării restituirii. Costurile de transport si de
asigurare a bunului/bunurilor pe perioada transportului sunt în sarcina DEBITORULUI și se vor
achita la livrare, direct curierului. 

5.2.  DEBITORUL  poate  opta  pentru  achitarea  parțiala  a  sumei  imprumutate  si  prelungirea
contractului pentru o noua perioada, însă numai după achitarea comisionului datorat la zi.

5.3.  DEBITORUL  accepta  in  mod  expres  faptul  ca,  la  expirarea  perioadei  contractuale  de
prelungire a prezentului contract conform art.5.2. de mai sus, fara efectuarea niciunei solicitari,
contractul  inceteaza,  iar  CREDITORUL mai  păstrează  încă  1 (una)  zi  calendaristica  [pentru
contractele a caror termen de rambursare este de 2 zile] sau 15 (cincisprezece) zile calendaristice
[pentru contractele incheiate pe o perioada mai mare de 2 zile], bunul/bunurile amanetate, pe
care DEBITORUL le poate recupera în oricare zi din această perioadă de așteptare, solicitând
restituirea  bunului/bunurilor  amanetate  si  plătind  suma  ramasa  de  restituit  și  comisioanele
datorate la zi conform prezentului contract.

5.4. In cazul in care DEBITORUL, in termen de maximum 1 (una) zi  calendaristica [pentru
contractele a caror termen de rambursare este de 2 zile] sau 15 (cincisprezece) zile calendaristice
[pentru contractele incheiate pe o perioada mai mare de 2 zile]  nu achita sumele datorate in
temeiul prezentului contract si a documentelor aditionale la acesta, prin transmiterea prin email a
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optiunii  de  restituire  a  bunului/bunurilor,  bunul/bunurile  vor  fi  considerate  abandonate,  iar
CREDITORUL va avea dreptul sa ia orice masura pe care o apreciaza de cuviinta cu privire la
bunul/bunurile amanetate si abandonate.

Art. 6. Drepturile și obligațiile Creditorului:

6.1.  CREDITORUL  se  obligă  să  păstreze  la  dispoziția  DEBITORULUI  bunul/bunurile
amanetat/e,  pe  toată  durată  Contractului,  să  nu-l/e  înstrăineze  sau  să dispună în  alt  mod de
bun/bunuri.

6.2.  CREDITORUL se obligă să restituie  DEBITORULUI bunul/bunurile  primite  cu titlu  de
amanet, dacă acesta își îndeplinește intocmai si la termen obligatiile de plată stabilite in prezentul
contract,  si  documentelor  aditionale  la  acesta,  prin  transmiterea  solicitarii  de  restituire  si
achitarea integrala a sumei imprumutate și a comisionului la zi. 

6.3.  După expirarea  termenului  de  rambursare  prevăzut  la  art.  3.1,  dacă  termenul  nu  a  fost
prelungit in conditiile art. 3.2., CREDITORUL păstrează încă 1 (una) zi calendaristica [pentru
contractele a caror termen de rambursare este de 2 zile] sau 15 (cincisprezece) zile calendaristice
[pentru contractele incheiate pe o perioada mai mare de 2 zile] bunul/bunurile amanetate, pe care
DEBITORUL le  poate  recupera  în  oricare  zi  din  această  perioadă  de  așteptare,  transmitand
optiunea  de  restituire  a  bunului/bunurilor  amanetate  si  plătind suma primita  și  comisioanele
datorate  la  zi  conform  prezentului  contract.  Costurile  de  transport  si  asigurare  a
bunului/bunurilor pe perioada transportului vor fi achitate de către DEBITOR la livrare, direct
curierului.

6.4. În cazul în care la expirarea termenului de rambursare și a perioadei suplimentare de 1 (una)
zi  calendaristica  [pentru  contractele  a  caror  termen  de  rambursare  este  de  2  zile]  sau  15
(cincisprezece) zile calendaristice [pentru contractele incheiate pe o perioada mai mare de 2 zile],
DEBITORUL nu achita integral sumele datorate conform prezentului contract, sau la expirarea
perioadei prelungite ori in conditiile art. 5.4. de mai sus DEBITORUL nu achita integral sumele
datorate conform prezentului contract si documentele aditionale la acesta, neoptand astfel pentru
restituirea bunului/bunurilor amanetate, împuternicește cu puteri depline pe CREDITOR și își dă
acordul ca, acesta din urma - CREDITORUL să ia orice măsură pe care o apreciază de cuviință,
care să ducă la valorificarea gajului, pentru recuperarea creanței sale.

6.5. În cazul pierderii bunului/bunurilor amanetate, din motive diferite de cele arătate la art.10 si
art. 11, CREDITORUL, in situatia in care este in culpa dovedita ca atare, se obligă să plătească
despăgubiri  către  DEBITOR  în  cuantum  de  30%  din  suma  împrumutată,  fără  a  mai  cere
rambursarea împrumutului și fără alte pretenții materiale ulterioare din partea DEBITORULUI,
această sumă fiind considerată valoarea de înlocuire a bunului/bunurilor.

6.6. CREDITORUL este îndreptățit a fi plătit cu preferința din bunul/bunurile amanetate înaintea
altor creditori ai DEBITORULUI, valoarea debitului fiind stabilită de părți la art. 2 coroborat cu
art. 4.
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6.7.  În  perioada  în  care  bunul/bunurile  este/sunt  lăsat/e  în  amanet,  CREDITORUL  poate
întreprinde orice acțiune în vederea reevaluării bunului/bunurilor, în scopul exclusiv de a verifica
compoziția metalului prețios, în cazul bunurilor din aur/argint.

Art. 7.  Drepturile și obligațiile debitorului:

7.1. DEBITORUL garantează că bunurile prevăzute în prezentul contract sunt proprietatea sa, că,
în  cazul  obiectelor  din  aur,  metalele  au  în  compoziție  aliaj  de aur  în  proporție  de  100% și
răspunde de proveniența  acestora,  fiindu-i  prezumată  bună credința  la  încheierea  prezentului
Contract. 

DEBITORUL declară,  pe proprie răspundere, prin acceptarea ofertei si încheierea prezentului
contract că bunul/bunurile amanetate nu provin din săvârșirea unei infracțiuni și nu fac obiectul
vreunui litigiu.

7.2.  În  cazul  în  care,  după  primirea  sumei  împrumutate  menționată  pe  prima  pagină  a
contractului și lăsarea bunului/bunurilor în gaj, în urma reevaluării ulterioare a bunului/bunurilor
amanetat/e de către CREDITOR, rezultă că bunul/bunurile nu are/au compoziția declarată, ci se
dovedește a fi din alt metal/aliaj, decât cel recunoscut inițial, sau se dovedește că bunul/bunurile
provine/provin din săvârșirea unei infracțiuni/fapte prevăzute de legea penală, DEBITORUL își
asumă  obligația  de  a  restitui,  în  termen  de  3  (trei)  zile  lucrătoare  de  la  notificarea
CREDITORULUI în acest  sens, suma primită precum si comisionul datorat. În cazul în care
devin  incidente  situațiile  enunțate  anterior,  DEBITORUL declară,  prin  acceptarea  ofertei  si
generarea prezentului contract, că înțelege faptul că societatea EXPRESS CREDIT AMANET
SRL se va întoarce împotriva sa, în vederea recuperării prejudiciului produs si plății de daune–
interese.

7.3. DEBITORUL este obligat să verifice bunurile la restituire, in prezenta curierului, întrucât
prin  acceptarea  coletului,  clientul  certifică  faptul  că  nu  are  nici  o  obiecție  privind  calitatea
acestora. Reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare.

7.4.  DEBITORUL  este  în  drept  sa  solicite  restituirea  bunului/bunurilor  amanetate  prin
transmiterea  prin  email  a  optiunii  in  acest  sens,  atât  înainte,  cât  și  la  expirarea  termenului
convenit inițial prin prezentul Contract, sau a termenului prelungit, dar numai in situatia achitarii
integrale a sumei cu care a fost creditat și a comisionului prevăzut la art. 4 din prezentul contract.

7.5.  Răspunderea  pentru  viciile  ascunse  privind  obiectul  amanetat  revine  exclusiv
DEBITORULUI.

Art. 8. Clauze speciale și declarații:

8.1. În temeiul art. 52 din Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificarile
si completarile ulterioare precum si in temeiul Deciziei nr. 23 din 14 octombrie 2019 pronuntata
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de I.C.C.J. in dosar nr.  3162/1/2018 prezentul  contract  constituie  titlu  executoriu și se poate
executa conform prevederilor art. 622 și urm. NCPC. Părțile consimt faptul că prezentul contract
se încheie în mod valabil  la momentul  primirii  mesajului de confirmare de către DEBITOR,
referitor la cererea sa și că pentru valabila încheiere a acestui tip de contract nu este nevoie de
semnătură olografă sau electronică. Constituie confirmarea comenzii DEBITORULUI primirea
email-ului final prin care CREDITORUL transmite faptul că va vira suma împrumutată în contul
indicat de către DEBITOR în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la transmiterea email-ului. 

8.2. După expirarea termenului contractual prevazut la art.3.1., inclusiv a perioadei de 1 (una) zi
calendaristica  [pentru  contractele  a  caror  termen  de  rambursare  este  de  2  zile]  sau  15
(cincisprezece) zile calendaristice [pentru contractele incheiate pe o perioada mai mare de 2 zile]
prevazute la art.5.5 si art.6.3., CREDITORUL poate pastra (prelua) si valorifica bunul/bunurile
amanetat/e  pentru  recuperarea  sumei  imprumutate,  a  comisioanelor  datorate,  precum și  altor
cheltuieli efectuate pentru păstrarea bunului/bunurilor, iar DEBITORUL este de acord să nu facă
nici un fel de obiecțiuni, de nici o natura, cu privire la modul de valorificare a bunului/bunurilor
lăsate în gaj.

8.3.  Prin  acceptarea  ofertei  si  încheierea  prezentului  contract  DEBITORUL,  cunoscând
dispozițiile legii penale privind falsul în declarații precum și consecințele juridice generate de
declarațiile  neadevărate,  declara,  pe  proprie  răspundere,  că  este  în  deplinătatea  facultăților
mintale, este unicul proprietar al bunului/bunurilor ce face/fac obiectul prezentului contract, ca
bunul/bunurile este\sunt libere de sarcini și nu face obiectul vreunui alt gaj sau garanții de orice
fel, nu a fost instrainat și nici nu a fost obținut ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

8.4. De asemenea, DEBITORUL se obligă că, ulterior acceptarii ofertei si generarii prezentului
Contract,  nu  va  greva/permite  instituirea  oricărei  sarcini  asupra  bunului/bunurilor  ce  face
obiectul prezentului contract, în beneficiul unor terți.

8.5. Prin acceptarea ofertei si încheierea prezentului contract, DEBITORUL declară că a luat
cunostinta si a acceptat informațiile cuprinse în prezentul Contract (caracteristicile esențiale ale
Contractului,  precum  și  efectele  pe  care  le  pot  avea  asupra  bunului/bunurilor  amanetat/e,
costurile ce fac parte din valoarea totală de rambursat, precum și consecințele neplății acestora)
anterior acceptarii exprese a ofertei.

8.6.  Debitorul declară pe propria răspundere că nu a beneficiat de returnarea de T.V.A. în nici
una din țările comunitare pentru produsele înscrise în prezentul contract.

Art. 9. Calculul termenelor:

9.1. Părțile convin ca termenele prevăzute în prezentul Contract să se calculeze pentru fiecare zi
calendaristică, ziua acceptarii ofertei si încheierii încheierii contract și ziua împlinirii termenului
luându-se în calcul.
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Art. 10. Caz fortuit și forță majoră:

10.1. Pierderea bunului/bunurilor amanetat/e sau distrugerea totala/partiala a acestora datorită
unui  caz  de  forță  majoră-calamități  naturale,  incendii,  război  și  altele  asemenea,  exonerează
CREDITORUL de orice răspundere.

Art. 11. Dispoziții finale:

11.1.  În  caz  de  neîndeplinire  la  termen  a  obligațiilor  asumate  de  DEBITOR  prevazute  in
prezentul  contract,  DEBITORUL  consimte  ca,  după  îndeplinirea  formalităților  legale,
bunul/bunurile ce fac obiectul prezentului Contract să devină proprietatea CREDITORULUI.

CREDITORUL nu iși asumă răspunderea pentru utilizarea neautorizată sau frauduloasă, in orice
mod, de catre o altă persoană (terț, apropiat, membru al familiei sau orice altă persoană) a datelor
din contractul de amanet (număr de contract sau orice alte date).

11.2. Legea aplicabila prezentului contract,  documentelor aditionale si anexelor la acesta este
legea romana.

11.3.  Orice  neintelegeri  cu  privire  la  interpretarea,  executarea,  modificarea/completarea
prezentului contract se vor solutiona amiabil; in cazul in care nu se va putea rezolva pe cale
amiabila partile se vor adresa instantelor de judecata competente din Romania.

11.4. Acceptarea ofertei, parte integranta a prezentului contract si încheierea prezentului contract
reprezinta negociere directa și libera de orice fel de constrângere, cu privire la fiecare articol în
parte din contract și anexele la acesta, partile înțelegând perfect și fiind în acord deplin asupra
modului  în  care  acestea  sunt  formulate  și  interpretate,  manifestarea  acordului  expres  prin
acceptarea  ofertei,  a  anexelor  la  contract  si  încheierea  prezentului  contract,  fiind  rezultatul
voinței părtilor și a acestei negocieri.

Prin acceptarea ofertei, a anexelor la contract si încheierea prezentului contract partile declară în
mod expres că au citit, înțeles și sunt pe deplin de acord cu toate prevederile Contractului, ofertei
si anexelor la contract.

Anexele care fac parte integranta din prezentul contract:

Anexa 1 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 2 - Termeni si conditii “Împrumut online”
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