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CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR
PRIVIND CECUL
Nr. ………
(data emiterii cererii)

Loc rezervat luării în evidenţă la CIP

3A

Nr. CIP …………………….

1. PERS. DECLARANTĂ …………………………………………………………………… Cod ……………………………….

2. INSTITUŢIA DE CREDIT TRASĂ ………………………………………………… Cod …………………………………………………
Tip cec la
origine:
Tip cec la
momentul
refuzului



Cec simplu



Cec barat




cec simplu
cec barat



cec barat

CEC Seria ………. Nr. …………………………………………

Suma
de plată (lei)

Data emiterii

Suma
refuzată (lei)

TRĂGĂTOR ………………………………………………

BENEFICIAR/
Ultimul GIRATAR ………………………………………

CUI / CNP / Cod nerezident …………………………..
CUI / CNP/ Cod nerezident …………………………..

3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ:









cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea
trasului *)
cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul
prezentării la plată înainte de expirarea termenului de
prezentare *)
cec refuzat la plată din lipsă parţială de disponibil, în
cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului
de prezentare *)
cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă *)
cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător
aflat în interdicţie bancară *)
falimentul trăgătorului









la data emiterii cecului semnătura nu corespunde cu
specimenul
interzicerea plăţii de către trăgător, în cazul prezentării la
plată după expirarea termenului de prezentare
cec refuzat la plată din lipsă totală sau parţială de
disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea
termenului de prezentare
insolvenţa trăgătorului
poprire sau alte măsuri de indisponibilizare instituite pe
cont de către o autoritate a statului
cecul aparţine unui tiraj de instrumente neautorizat de
BNR

4. (Zona 1) INTERDICŢIA BANCARĂ DE A EMITE CECURI
Trăgătorul este declarat de instituţia noastră de credit
în interdicţie bancară
în perioada
-

(ZONA 2)
Interdicţie bancară suspendată în data de ……..
Interdicţie bancară reluată în data de ……

*) Se completează şi paragraful 4. Aceste incidente de plăţi majore apărute în comerţul cu cecuri determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fişierul Naţional al
Persoanelor cu Risc.
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Persoana desemnată din cadrul instituţiei de credit
S.S./L.S.
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MOD DE COMPLETARE
(3A)
La rubrica “Nr.” şi „data emiterii cererii” se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantă
prin „Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri” (F3A).
Paragraful “Loc rezervat luării în evidenţă la CIP” este destinat înscrierii automate de către
aplicaţia informatică a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de
date a CIP.
În paragrafele “1.” - “3.” se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantă prin „Formularul
de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri” (F3A).
Pentru completarea motivelor de refuz la plată „insolvenţa trăgătorului”, respectiv „falimentul
trăgătorului” se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare.
Paragraful “4.” (ZONA 1) se completează numai dacă unul din motivele refuzului la plată este: “cec
refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului”, “cec refuzat la plată din lipsă totală de
disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare”, “cec refuzat la
plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de
prezentare”, “cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă” sau “cec refuzat la plată pentru că
a fost emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară”, caz în care se va completa şi perioada de
interdicţie bancară de un an, începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major.
Paragraful “4.” (ZONA 2) se completează în situaţia în care interdicţia bancară a fost suspendată sau
reluată în baza unor hotărâri judecătoreşti executorii.
La rubrica “S.S./L.S.” se aplică semnătura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de
credit care a întocmit respectiva cerere.

