Safety Belt – Opțiune de amânare la plata ratelor

Cui ne adresam?
Clienților Persoane Fizice care doresc achiziția unui vehicul nou marca Nissan cu un produs
de credit in lei
Caracteristici










În cazul în care clientul întâmpină pe parcursul contractului o situație ce ii pune în
dificultate posibilitatea plații ratelor poate beneficia, la solicitarea sa, de o perioada
de amânare a plații ratelor de credit de 3 luni sau de 6 luni pentru creditele cu avans
50%
Opțiunea de amânare la plata ratelor nu presupune costuri suplimentare, va fi inclusa
in contractul de credit si poate fi activată oricând pe perioada contractului după plata
primelor 3 rate de credit sau din prima luna in cazul creditelor cu avans 50%
In perioada de amânare se suspendă de la plată capitalul, dobânda curentă aferentă
și comisionul lunar de administrare
Perioada de credit se prelungește cu durata perioadei de amânare
In perioada de prelungire se vor plăti lunar capitalul, dobânda curentă și comisionul
lunar de administrare
Asigurarea Trafic Accident, daca există, se suspenda de la plata în perioada de
amânare urmând a se plăti în perioada de prelungire
Prima lunară de asigurare CASCO, daca există, nu se suspenda de la plată în
perioada de gratie, autovehiculul rămânând asigurat

Criterii de eligibilitate





Amânarea de plată a ratelor se activează în următoarele condiții:
reducere venituri cu 25% soț sau soție (în cazul în care la acceptare soția / soțul a
participat cu venituri la gradul de îndatorare)
concedierea, in condițiile legii a debitorului sau a soțului /soției
intrarea în șomaj a debitorului sau a soțului / soției

Acte necesare





Solicitarea de amânare a plații ratelor va fi însoțită de:
acord de consultare Biroul de Credit
acord de interogare ANAF în cazul în care veniturile sunt disponibile în baza de date
ANAF, altfel va fi nevoie și de documente de venit
documente justificative care sa ateste, după caz, concedierea, intrarea in șomaj, etc
și creșterea gradului de îndatorare

După aprobarea cererii se va încheia un act adițional cuprinzând un nou scadențar.
Oferta este valabilă începând cu 01/03/2021 si va rămâne in vigoare până la anunțarea unor
eventuale modificări.

Confidential C

