ajustare care indeplineste cerinta ca Rata de lnlocuire ROBOR sa reproduca pe cat posibil
ROB0R poate fi adaugata la rata de inlocuire, indiferent care dintre metodele specificate mai sus
este utilizata (in acest caz urmand a se lua in considerare orice practica dezvoltata pe piata).
Banca va notifica lmprumutatului Rata de lnlocuire ROBOR, cu promptitudine dupa ce ia
cunostinta de aceasta, impreuna cu locul si ora publicarii. In situatia in care oricare dintre ratele
aplicabile conform celor de mai sus are o valoare Sub zero, Rata de lnlocuire ROBOR impreuna
cu rata de ajustare mentionata mai sus va fi considerat a fj zero.
"ROBOR" inseamna, in legatura cu orice credit acordat in RON: (a) Rata Afisata aplicabila; sau (b)

(daca nu este disponibila nicio Rata Afisata pentru perioada de dobanda respectiva) media
aritmetica a ratelor (rotunjita in sus la patru zecimale) comunicate Bancij la cererea acest?ia .si
cotate de Bancile de Referinta catre bancile de prim rang de pe piata interbancara din Romania, In
ambele situatii in Data Cotatiei pentru oferta de depozite in RON pe o perioada similara cu
perioada de dobanda respectiva sau (c) pentru situatiile avute in vedere de aceasta definitie, Rata
cle lnlocuire ROBOR. In situatia in care oricare dintre ratele aplicabile conform celor de mai sus

are o valoare mai mica decat zero, se va considera ca valoarea ROB0R este zero.
6.2. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul Contract este variabila in functie cle indicele de
referinta ROBOR aferent perioadei de referinta de 6 luni. Cotatia indicelui de referinta se stabileste
si se modifica ulterior la fiecare Data de Referinta, utilizandu-se cotatia indicelui de referinta din
Data Cotatiei aferenta perioadei de referinta respective."

4.

Prevederile art. 15.9 din cadrul capitolului XV (D/SPOZ/77/ F/MLE) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:

"XV DISPOZITll FINALE

15.9. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Pentru indeplinirea obligatiilor legale, incheierea si executarea prezentului Contract (in cazul in care
este parte la Contract o persoana fizica) si indeplinirea intereselor sale legitime, Banca prelucreaza
datele cu caracter personal ale dvs si/sau ale reprezentantilor/delegatilor dvs/altor persoane ale
caror date cu caracter personal sunt dezvaluite de catre lmprumutat pentru si in legatura cu
incheierea si derularea relatiilor contractuale cu Banca, in conformitate cu Regulamentului (uE)
2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter

personal si prMnd libera circulatie a acestor date Si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul) si Cap. 2 Sectiunea a din TCGA. Mai multe detalii cu privire la scopurile
prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, durata de prelucrare si transferul datelor in afara
tarii, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in baza Regulamentului, regasiti in Politica
de confidentialitate ce poate fi accesata la urmatorul link: https://www.bcr.ro/ro/persoanefizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea."

5.

In legatura cu prezentul Act Aditional, lmprumutatul se obliga sa plateasca Creditorului urmatoarele
comisioane:
(a) un comision de 0,2% din suma neutilizata de 27.644.336,30 RON, comisionul tn valoare de
55,288,67 RON se va plati tn doua transe: 50% la data semnarii prezentul Act Aditional Si,
50% pans la data de 22.12.2022.

Prevederile prezentulili Act Aditional fac parte integranta din ContractLil de Credit, celelalte prevederi
ale acestuia ramanand nemodificate.
Prezentul Act Aditional intra in vigoare la data semnarii.

