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CERERE DE SUSPENDARE/RELUARE A
INTERDICŢIEI BANCARE
Nr. ………
(data emiterii cererii)

Loc rezervat luării în evidenţă la CIP
5

Nr. CIP …………………….

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

2. Solicităm :
 Suspendarea interdicţiei bancare ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii;


Reluarea interdicţiei bancare ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti executorii.

Hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante şi anume:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………… ;

3. INSTITUŢIA DE CREDIT TRASĂ ………… …………………………………… Cod …………………
Tip cec la
origine:



Cec simplu



Cec barat

Tip cec la
momentul
refuzului:




cec simplu
cec barat



cec barat

Suma de plată (lei)

Cec seria ………. nr. …………………………

Suma refuzată (lei)
4.Pentru titularul de cont ………………………………………………………….…
se suspendă interdicţia bancară cu cec înregistrată la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNC
Nr. …………….
şi Nr. CIP …………
(data emiterii cererii)

(data emiterii)

Trăgătorul a fost declarat în interdicţie bancară în perioada:

-

5. Pentru titularul de cont ……………………………………………………………….
se reia interdicţia bancară înregistrată la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNC
Nr. ………...
şi Nr. CIP …………….
(data emiterii cererii)

(data emiterii)

Trăgătorul este declarat în interdicţie bancară în următoarele perioade:

-

;

-

Persoana desemnată din cadrul instituţiei de credit
S.S./L.S.
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MOD DE COMPLETARE
(5)

La rubrica “Nr...” şi „data emiterii cererii” se vor prelua informaţiile raportate de persoana
declarantă prin „Formularul de suspendare/reluare a interdicţiei bancare” (F5).
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 paragraful “1.”şi paragraful “2.” se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantă
prin „Formularul de suspendare/reluare a interdicţiei bancare” (F5).
În paragraful “3.” se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantă prin „Formularul de
raportare a refuzurilor bancare cu cecuri” (F3A).
Paragraful “4.” se completează dacă persoana declarantă solicită suspendarea unei interdicţii
bancare. Modalitatea de determinare a perioadei de interdicţie bancară va fi următoarea: prima zi
de interdicţie bancară va fi ziua înregistrării la CIP a acelui refuz iar ultima zi de interdicţie
bancară va fi ziua anterioară înregistrării la CIP a suspendării acelei interdicţii bancare.
Paragraful “5.” se completează dacă persoana declarantă solicită reluarea unei interdicţii bancare.
Modalitatea de determinare a perioadelor de interdicţie bancară va fi următoarea: primul interval
de interdicţie bancară va fi alcătuit din intervalul de timp scurs de la introducerea la CIP a acelui
incident de plată până în ziua anterioară înregistrării la CIP a suspendării acelei interdicţii bancare,
iar al doilea interval de interdicţie bancară va fi alcătuit din intervalul de timp scurs de la
momentul înregistrării la CIP a reluării acelei interdicţii bancare până la împlinirea unui an de
interdicţie bancară.
La rubrica “S.S./L.S.” se aplică semnătura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei
de credit care a întocmit respectiva cerere.

