CONTRACT DE ÎMPRUMUT FĂRĂ GARANȚIE
Încheiat între:-----------------------------------------------------------------------------------------------------PĂRŢILE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Subsemnatul/a,

______________________,

cetățean

_____________,

domiciliat

în

______________________, identificat cu___, seria ___, nr.___________________, emis de____________, CNP
_________________, în calitate de împrumutător, pe de o parte şi —----------------------------------

2. Subsemnatul/a,

______________________,

cetățean

_____________,

domiciliat

în

______________________, identificat cu___, seria ___, nr.___________________, emis de____________, CNP
_________________, în calitate de împrumutat, pe de altă parte, în următoarele condiţii:--------

DECLARAȚIE DE CELIBAT:-------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul/a împrumutător________________,

pe propria răspundere şi cunoscând

prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că la data semnării
prezentului act nu sunt căsătorit.-----------------------------------------------------------------------------REGIM MATRIMONIAL:---------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul/a împrumutător _____________, pe propria răspundere şi cunoscând
prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar că la data semnării
prezentului act, sunt căsătorit cu _______________, sub regimul matrimonial al comunității legale
de bunuri.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBIECTUL ÎMPRUMUTULUI: --------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul/a împrumutător ______________, am dat cu titlu de împrumut anterior
semnării prezentului contract, împrumutatului ______________________, suma de ____________lei/euro
(_________), în numerar/virament bancar, în moneda lei/euro, în termen de ____ luni, cel târziu
până la data de ________, cu rate lunare a câte _____ lei/euro (_________), fără niciun fel de dobânzi
şi fără penalități, în aceeaşi monedă în care s-a acordat împrumutul.----
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Subsemnatul/a împrumutat, __________ declar că am primit de la împrumutătorul
_________, în numerar/virament bancar, anterior semnării prezentului contract, suma de ________
lei (________), sumă pe care mă oblig să o restitui integral împrumutătorului _________, în termen
de _____ luni, cel târziu până la data de ________, cu rate lunare a câte ______ lei/euro (________),
fără dobânzi şi fără penalități, în aceeaşi monedă în care s-a acordat împrumutul.TERMENUL CONTRACTULUI: -------------------------------------------------------------------------------Noi, părţile contractante, am convenit în mod liber şi fără eroare de calcul asupra
termenului de restituire a împrumutului, ca împrumutul să se restituie în termen de _____ luni,
cel târziu până la data de ________, cu rate lunare a câte _______ lei/euro (__________), în
numerar/virament bancar.-------------------------------------------------------------------------------------În acest sens, ni s-au explicat de către notarul public instrumentator al actului,
dispoziţiile referitoare la beneficiul termenului, după cum urmează:---------------------------------- Art. 1413 alin. (1) Cod Civil: termenul profită debitorului, în afară de situaţia în care
din lege, din voinţa părţilor sau din împrejurări rezultă că a fost stipulat în favoarea
creditorului sau a ambelor părţi.------------------------------------------------------------------------------- Art. 1413 alin. (2) Cod Civil: cel ce are beneficiul exclusiv al termenului poate renunţa
oricând la acesta, fără consimţământul celeilalte părţi.--------------------------------------În acest sens, înăuntrul termenului prevăzut pentru restituire, împrumutatul poate
restitui suma împrumutată, renunţând astfel la beneficiul termenului.------------------------------De asemenea, ni s-au adus la cunoştinţă prevederile art. 1414 Cod. Civil cu privire la
efectul termenului suspensiv, după cum urmează: suma datorată cu termen nu se poate cere
înainte de împlinirea acestuia, dar ceea ce s-a executat de bunăvoie şi în cunoştinţă de cauză
înainte de împlinirea termenului nu este supus restituirii.-----------------------------------------------BUNA CREDINŢĂ: ----------------------------------------------------------------------------------------------Noi, părţile contractante, declarăm, pe răspunderea noastră proprie după ce ni s-au
adus la cunoştinţă prevederile legale privitoare la sancţionarea declaraţiilor în fals,
următoarele:-------------------------------------------------------------------------------------------------------Am acţionat cu bună credinţă la încheierea prezentului contract, suma împrumutată
este una efectiv predată de către împrumutători şi primită de către împrumutat, nu poartă
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dobânzi capitalizate sau orice alte dobânzi ascunse, pentru că acest împrumut s-a făcut în
consideraţia persoanei împrumutate de către împrumutători. ----------------------------------------NATURA ÎMPRUMUTULUI: ----------------------------------------------------------------------------------Din declaraţiile părţilor şi după ce li s-a adus la cunoştinţă şi varianta împrumutului cu
dobândă remuneratorie sau penalizatoare, la care părţile de comun acord au hotărât să
renunţe în mod expres întrucât împrumutul nu s-a făcut cu dobândă, având în vedere şi
declaraţiile lor de mai sus, prezentul contract nu este producător de dobânzi. --------------------PREDAREA SUMEI DE BANI: --------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul împrumutat, ____________, declar că anterior semnării prezentului contract
am verificat şi primit în întregime în numerar/virament bancar, suma de __________lei/euro
(__________), cu titlu de împrumut, prezenta clauză ţinând loc de chitanţă descarcătoare.-------OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: -----------------------------------------------------------------------------------------OBLIGAŢIILE ÎMPRUMUTĂTORILOR: --------------------------------------------------------------------Subsemnatul/a împrumutător, _________, mă oblig să primesc la termenul scadent sau
până la această dată restituirea de la împrumutat a sumei, în numerar/virament bancar, fără
pretenţii de dobândă.---------------------------------------------------------------------------------------------OBLIGAŢIILE ÎMPRUMUTATULUI: ------------------------------------------------------------------------Subsemnatul/a împrumutat, _______________, mă oblig să restitui la scadenţă
împrumutul, respectiv în termen de ______ luni, cel târziu până la data de _______, cu rate
lunare a câte _____ lei/euro (_________), în caz contrar împrumutătorul, _________, poate
executa contractul de împrumut folosindu-se de mijloacele de executare legale, inclusiv
popriri, prezentul contract constituind titlu executoriu.-------------------------------------------Subsemnatul împrumutat, ___________, mă oblig să nu invoc prevederile art. 1271 Cod
Civil privind impreviziunea în contracte şi îmi asum riscul schimbării împrejurărilor.-----------Totodată, noi părţile declarăm că ni s-au adus la cunoştinţă prevederile art. 1282 Cod
Civil cu privire la transmiterea drepturilor şi obligaţiilor către succesori, potrivit căruia la
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decesul uneia dintre părţi, drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestuia se transmit
succesorilor săi universali sau cu titlu universal, dacă din lege, din stipulaţia părţilor ori din
natura contractului nu rezultă contrariul.------------------------------------------------------------------Prezentul contract de împrumut constată o creanţă certă şi lichidă şi are putere de titlu
executoriu fără îndeplinirea altor formalităţi, în temeiul art. 2165 Cod Civil coroborat cu
prevederile art. 2157, alin. 1, Cod Civil.-----------------------------------------------------------------------Subsemnatele părţi contractante declarăm că înainte de semnarea prezentului înscris,
am citit personal cuprinsul acestuia, ni s-au explicat şi am înţeles toţi termenii contractului,
constatând că el corespunde voinţei şi condiţiilor stabilite de noi, drept pentru care semnăm
mai jos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tehnoredactat şi autentificat la Biroul Notarilor Publici Gorun & Asociaţii, Societate
profesională notarială - notar public instrumentator GORUN HORACIUS-TONY, în 1(un)
exemplar original şi 3(trei) exemplare duplicat, din care 1(un) exemplar pentru arhiva biroului
notarial şi 2(două) duplicate care s-au eliberat părţilor contractante.--------------------ÎMPRUMUTĂTOR:

ÎMPRUMUTAT:

______________________

___________________________
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