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Din cauza deprecierii puternice a leului şi a dobânzilor şi comisioanelor tot mai mari, mulţi clienţi
ai băncilor au ajuns în imposibilitatea de a-şi mai plăti datoriile. Astfel, reprezentanţii instituţiilor
de credit se văd nevoiţi să vină în sprijinul celor care nu pot face faţă plăţii ratelor bancare.

Bancherii şi-au propus să fie mai îngăduitori cu clienţii lor. Reeşalonarea creditelor este soluţia
pe care o adoptă majoritatea instituţiilor de creditare în această perioadă. Potrivit
reprezentanţilor bancari, în luna ianuarie a acestui an s-a înregistrat un număr record de
restanţieri la plata ratelor. Şi nici nu e de mirare, în contextul în care există maramureşeni şi cu
câte trei credite contractate.
"Am luat, acu’ doi ani, trei credite de la trei bănci diferite. Cum am putut? Poi, mi-am făcut
actele în paralel şi în aceeaşi zi le-am luat pe toate trei. Aşa nu m-au găsit în baza lor de date.
Acuma, ratele la toate cele trei credite mi se ridică la 16 milioane pe lună. Ce să fac? Cum să
plătesc? Sigur, atunci am avut un plan B. M-am bazat că am un apartament pe care l-am
închiriat şi, în caz de ceva, să-l vând. Da’ acuma nu-l pot vinde nici să stau în cap. Nime’ nu mi-l
cumpără. Din munca mea nu câştig nu ştiu ce. Amu, m-oi duce la bancă şi i-oi întreba: ce să
fac? Mă bag la ei la lucru, dacă trebe, să-mi plătesc datoriile. Io nu m-oi omorî pentru asta",
povesteşte, cu amar, un băimărean.

• O portiţă de salvare

Reeşalonarea creditului presupune prelungirea perioadei în care se pot returna banii, condiţiile
de finanţare rămânând nemodificate. Reeşalonarea creditului se va face în funcţie de valoarea,
tipul acestuia şi perioada pentru care s-a încheiat contractul. "Fiecare client care se află în
imposibilitatea de a-şi plăti rata trebuie să se prezinte în faţa consilierului de la care a luat
împrumutul. În acest caz, rata lunară aferentă creditului se reduce cu un anumit procent",
declară Camelia Ciocaş, reprezentant BRD Baia Mare.
"Şi la nivelul oraşului Baia Mare există deja un număr consistent de clienţi care apelează la o
reeşalonare a creditului. Cu această ocazie, restanţierilor li se mai deschide o portiţă de
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salvare", a conchis Camelia Ciocaş.
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