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Etapele realizarii transferului dreptului de proprietate asupra unui autovehicul ce a facut obiectul unui
contract de leasing

Stimate client,

Contractul dumneavoastra de leasing se apropie de final. In speranta ca v-a facut placere sa fiti alaturi de noi in
aceasta perioada, dorim sa va expunem pasii care vor trebui urmati pentru definitivarea transferului dreptului de
proprietate.
Pasul 1: Obtinerea avizului de inchidere a contractului de leasing din partea societatii de asigurare
CASCO
Dupa indeplinirea tuturor obligatiilor de plata de catre utilizator (dupa caz; ex: ultima rata de leasing, valoare
reziduala, cheltuieli de asigurare CASCO, cheltuieli de inchidere, taxe si comisioane, etc.), Departamentul
Derulare Contracte va solicita societatii de asigurare la care este incheiata polita CASCO aferenta bunului
avizarea inchiderii contractului de leasing.
Avizul pozitiv se va obtine doar in cazul in care polita de asigurare CASCO are valabilitate cel putin pana la data
la care obligatiile de plata mentionate anterior au fost indeplinite.
In situatia in care polita de asigurare facultativa (CASCO) expira inaintea datei indicate, asiguratorul emite catre
utilizator un decont de prima in vederea prelungirii politei CASCO cu inca 30 de zile.
Observatie:
In situatia in care decontul de prima nu este achitat de catre utilizator, acesta va fi platit de catre BCR Leasing IFN
SA si refacturat acestuia, in conformitate cu prevederile contractuale.
In acest caz, contractul de leasing se va inchide numai dupa achitarea de catre utilizator a decontului de prima, fie
direct catre asigurator, fie catre BCR Leasing IFN SA daca a existat o refacturare.
Avem rugamintea ca dupa achitarea facturii de valoare reziduala/ultima rata sa verificati cu Serviciul
Suport Clienti confirmarea banilor in contul nostru( confirmarea se va efectua in 1-2 zile lucratoare de la
data platii) si faptul ca nu mai aveti debite neachitate.
Pasul 2: Obtinerea vizei de instrainare si receptionarea documentatiei in original a autovehiculului
Aceasta etapa se poate realiza:
A. Prin prezentarea utilizatorului la urmatoarea adresa:
DELTA SPEED SOLUTIONS SRL
Str. Barbu Vacarescu,nr.164A(incinta Hotel Caro), Sect. 2, Bucuresti
Raluca Constandachi - responsabil, tel 0735705555
Oana Gleznea - client suport-executive , tel 0742705555
Delta Speed Solutions SRL sunt cei cu care noi colaboram in tot ce tine de interactiunea cu Politia,
RAR, Taxe Locale.
Utilizatorul sau un reprezentant legal al acestuia se va prezenta la sediul DELTA SPEED SOLUTIONS SRL,
cu urmatoarele documente:
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-

Utilizator Persoana
Fizica
Certificatul de inmatriculare in original
(talonul);
Actul de identitate;
Imputernicire notariala de reprezentare in
cazul in care persoana care se prezinta
nu este titularul contractului de leasing.

Utilizator Persoana Juridica/ Persoana Fizica
Autorizata
- Certificatul de inmatriculare in original
(talonul);
- Copie C.U.I.;
- Imputernicire de reprezentare in cazul in care
persoana care se prezinta nu este
reprezentantul legal al societatii;
- Stampila.

B. Prin corespondenta
Utilizatorul pune la dispozitia societatii DELTA SPEED SOLUTIONS SRL certificatul de inmatriculare in original si
o copie C.I./C.U.I., la urmatoarea adresa:
DELTA SPEED SOLUTIONS SRL
Str. Barbu Vacarescu,nr.164A(incinta Hotel Caro), Sect. 2, Bucuresti
Raluca Constandachi - responsabil, tel 0735705555
Oana Gleznea - client suport-executive , tel 0742705555
Dupa receptionarea acestor documente, reprezentantii DELTA SPEED SOLUTIONS SRL retransmit in maxim 2
zile lucratoare utilizatorului atat certificatul de inmatriculare (in original), vizat de instrainare, precum si
documentele de proprietate ale autovehiculului ce a facut obiectul contractului de leasing (cartea de identitate a
vehiculului, certificat de atestare fiscala, fisa de inmatriculare, etc).
In incheiere, dorim sa va multumim inca o data ca ati fost impreuna cu noi si va asiguram de toata consideratia
noastra. Aveti in continuare o lista cu datele de contact ale departamentelor noastre precum si unele aspecte
legale referitoare la asigurari si transferul dreptului de proprietate.
SERVICIUL SUPORT CLIENTI
- Factura de valoare reziduala si alte debite (emitere, incasare)
Reesalonarea valorii reziduale / cedarea contractului de leasing
Telefon : 0213237310
Fax: 0213262394
E-mail: suport_clienti@bcr-leasing.ro
DEPARTAMENTUL ASIGURARI
Telefon : 0372178700; 0213205545
E-mail: asigurari@bcr-leasing.ro ; asig.bcr-leasing@ro.greco.eu
SERVICIUL LOGISTICA
Telefon : 0731314159, 031 8053025
E-mail: logistica@delta-inmatriculari.ro
ASPECTE LEGALE:
- Conform art. 9 din OG 51/1997 locatorul are obligatia sa asigure printr-o societate de asigurare bunurile
oferite in leasing, obligatia aceasta subzistand pe intreaga perioada de leasing. In situatia in care
valabilitatea politei de asigurare CASCO expira anterior datei la care se poate realiza transferul dreptului
de proprietate, se va proceda la emiterea unei facturi aferente prelungirii lunare a valabilitatii politei de
asigurare, impreuna cu factura de valoare reziduala sau la o data ulterioara (daca este cazul).
- Conform Art. 11 alin. 10 din OUG 195/2002 „Proprietarul sau deŃinătorul mandatat al unui vehicul este
obligat să solicite autorităŃii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a
oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în
termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea. Pentru persoane fizice, nerespectarea
acestei obligatii se sanctioneaza cu 6-8 puncte amenda (art. 101 ain 4) . De asemenea, conf art 112 lit t,
certificatul de inmatriculare se retine de catre organelle de politie in cazul in care titularul acestuia nu l-a
preschimbat ca urmare a modificarilor intervenite.”
Cu deosebita stima,
BCR LEASING IFN SA
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