www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2022-08-18 14:15:05

ANPC doreste reglementarea, printr-un act normativ, a informarii suplimentare a
consumatorilor în cazul creditarii
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor doreste reglementarea printr-un act normativ a
informarii suplimentare a consumatorilor, anterior accesarii unui credit bancar, conform unui comunicat al
autoritatii.
Vicepresedintele ANPC, Sebastian Hotca, a avut zilele acestea o întâlnire cu reprezentantii Asociatiei Române a
Bancilor (ARB) si ai Asociatiei Societatilor Financiare din România - ALB, pentru a gasi solutii comune care sa
vina în sprijinul consumatorilor care acceseaza credite în România.
"Printre subiectele abordate, la propunerea ANPC, s-a aflat necesitatea implementarii, la nivel real, a educatiei
financiare, anterior accesarii unui credit bancar, de catre un consumator persoana fizica, prin completarea unui
chestionar care sa releve cunostintele minime ale acestuia referitoare la notiunile inserate în contract si, mai ales, a
riscurilor la care se expune, în situatia întârzierilor la rambursarea creditului", se mentioneaza în comunicat.
De asemenea, s-a subliniat faptul ca este foarte important ca aceasta etapa sa prevada si obligatia analizarii de catre
banca a bonitatii consumatorului, pe toata perioada derularii creditului, luând în considerare elementele obiective
care pot interveni în viata unei persoane: cresterea cheltuielilor prin nasterea unuia sau mai multi copii, scaderea
capacitatii de munca drept urmare a înaintarii în vârsta si altele.
"În cazul IFN-urilor, este necesara, tot prin act normativ, detalierea conditiilor de rambursare si a riscurilor la care
se expune consumatorul în situatia imposibilitatii de plata. De asemenea, extrem de importanta este si explicarea,
la momentul încheierii contractului de credit a semnificatiei indicilor ROBOR si IRCC si a modalitatii prin care
evolutia acestora poate afecta nivelul ratelor aflate în derulare", considera reprezentantii ANPC.
Un alt subiect al întâlnirii l-a constituit necesitatea transparentei totale, din partea institutiilor de credit, si a
informarii reale a consumatorilor cu privire la posibilitatea accesarii procedurii insolventei persoanelor fizice, în
situatia în care acestia ajung în incapacitate de plata, fapt care creeaza un beneficiu în sarcina consumatorilor.
Conform procedurii insolventei, acestia sunt protejati, pe o perioada de 5 ani, în care se deruleaza planul de
rambursare, respectiv sunt suspendate toate procedurile de executare silita, în acest interval de timp, existând si
posibilitatea prelungirii cu înca un an a perioadei.
"Pentru a informa corect si complet consumatorii, si instrumentele financiare, nu foarte simplu de înteles pentru
toata lumea, trebuie explicate în mod cât mai clar si detaliat, astfel încât sa fim siguri ca accesarea unui credit, pe o
perioada îndelungata, se realizeaza în cunostinta de cauza, în special din perspectiva obligatiilor pe care si le
asuma consumatorii. Consider ca informarea pe aceste teme trebuie sa fie o prioritate, astfel încît sa fie eliminate
situatiile dificile în care pot ajunge cetatenii, pe durata rambursarii creditului", a declarat Sebastian Hotca,
vicepresedintele ANPC.
Reprezentantii mediului financiar au subliniat ca si în prezent bancile realizeaza campanii de educatie financiara,
însa vicepresedintele autoritatii a precizat ca ANPC considera aceasta o masura insuficienta, care nu si-a atins
scopul, fapt demonstrat de numarul însemnat de reclamatii având ca obiect situatiile descrise anterior.
"În cel mai scurt timp, discutiile vor continua pentru a se concretiza, de comun acord propunerea de act normativ
care sa prevada toate aceste aspect, în beneficiul tuturor, atât al consumatorilor cât si al institutiilor care deruleaza
activitatea de creditare", se mai mentioneaza în comunicat.
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