
   
 

Recomandari privind completarea si transmiterea la distanta a cererilor catre ABL 

 

 Ce pot solicita? 

 

o Rezilierea contractului de economsire-creditare 

o Repartizarea contractului de economisire-creditare 

o Transferul soldului rezultat din rezilierea unilaterala de catre ABL a contractului de 

economisire-creditare 

 

 Cine poate solicita operatiuni la distanta? 

 

o Clienti care au un cont curent in lei deschis la orice banca comerciala din Romania 

si solicita ca transferul soldului sa fie efectuat in acest cont (titularul contului curent este acelasi 

cu cel al contractului de economisire-creditare).  

In cazul clientilor minori la data solicitarii, acestia trebuie sa aiba cont curent personal 

deschis la orice banca comerciala din Romania (deschis pe numele minorului), iar cererea de 

reziliere/repartizare, transfer sold sa fie semnata astfel: 

 de catre clientul minor daca are mai mult de 14 ani si de catre unul sau ambii 

reprezentanti legali; 

 de catre unul sau ambii reprezentanti legali, pentru clientul minor cu varsta < 

14 ani.   

o Clienti cu date actualizate in evidentele bancii (ultima actualizare a datelor s-a 

realizat in ultimii 3 ani) 

o Clienti cu numar de telefon declarat in evidentele ABL 

o Copia actului de identitate anexata la cererea de reziliere/repartizare/transfer sold sa 

fie ultimul document actualizat in evidentele bancii. 

 

 Ce si cum trebuie sa completez si sa trimit? 

 

o Se completeaza formularul aferent operatiunii dorite.  

o Se completeaza citet, preferabil cu majuscule, nu se accepta modificari sau stersaturi 

o Odata cu formularul se vor transmite obligatoriu: 

 Act de identitate valabil (C.I., B.I., C.N. pentru clientii minori cu varsta < 

14 ani) client sau reprezentantul/reprezentantii legal/legali in cazul 

minorilor sau documente din care sa reiasa calitatea de tutore; 

 Extras de cont al contului curent in care doriti virarea soldului din care sa 

reiasa ca titularul contului curent este acelasi cu titularul contractului de 

economisire-creditare. 

o Este obligatoriu sa va asumati ca veti transmite documentatia in original pe 

adresa bancii in termen de cel mult 90 de zile de la incheierea starii de urgenta. 

 

 Unde trimit? 

 

o Documentele scanate se trimit pe adresa info@railoc.ro 

mailto:info@railoc.ro


   
o Va rugam ca in subiectul e-mailului sa indicati tipul operatiunii pe care il solicitati,  

numarul de contract si numele titularului contractului de economisire-creditare(de ex: reziliere 

385684201 Popescu Constantin) 

o Documentele trebuie transmise in original in termen de 90 de zile de la 

finalizarea starii de urgenta la sediul ABL, in Bucuresti, Calea Floreasca nr 246 D, et.6, zona 

A, Sector 1, , cod postal 014476. 

 

 Alte informatii 

 

o Rezilierea contractului se poate solicita oricand pe perioada derularii contractului  

o Repartizarea contractului se poate solicita numai daca s-au indeplinit conditiile 

pentru repartizare conform CGC.  

 

 

Puteti solicita informatii suplimentare pe adresa de e-mail info@railoc.ro 

mailto:info@railoc.ro

