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Decizie a Înaltei Curţi cu privire 

la contractele de credit bancar

Pe 21 februarie 2013, publicaţia online Juridice.ro a publicat un 
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II
iunie 2012, prin care a decis că o bancă nu se poate baza pe normele sale 
interne care nu au fost cunoscute şi acceptate expres de clientul său în contra 
unor prevederi specifice în contractul dintre bancă şi client.

În cauza respectivă, împrumutatul şi un co-plătitor, persoane fizice, au încheiat 
un contract de credit cu Banca. Contractul prevedea
încheia o poliţă de asigurare de viaţă cu un terţ asigurător care va acoperi 
riscurile legate de decesul împrumutatului. Banca a încheiat o poliţă de 
asigurare acoperind riscul legat de decesul co-plătitorului.

Ca urmare a decesului împrumutatului, moştenitorii acestuia au cerut Băncii 
suma corespunzătoare poliţei de asigurare de viaţă pentru decesul 
împrumutatului. Banca a răspuns că poliţa de asigurare a fost încheiată pentru 
co-plătitor, care a şi semnat respectiva poliţă şi că Banca a procedat aşa pe baza 
unei norme interne a Băncii. La cererea moştenitorilor de a primi respectiva 
normă internă, Banca a răspuns că reglementările interne ale Băncii sunt 
pentru uzul exclusiv al acesteia.

În calitatea sa de instanţă de recurs, Înalta Curte a 
Vechiul Cod Civil (art. 1.270 din Noul Cod Civil), că 
valabil încheiate sunt obligatorii ad litteram pentru părţi. În acest sens, 
prevederile art. 21.3 din contractul de credit prevăd clar obligaţia Băncii de a 
încheia o poliţă de asigurare acoperind riscul legat de moartea împrumutatului, 
în vreme ce Banca a încheiat o poliţă de asigurare care acoperea riscurile legate
de moartea co-plătitorului. 

Înalta Curte a mai decis că a considera că atât împrumutatul cât şi co
au acceptat normele interne ale Băncii şi posibilitatea acesteia de a încheia o 
poliţă de asigurare doar cu privire la co-plătitor ar denatura înţelesul art. 21.3 şi 
că o asemenea interpretare nu ar putea fi considerată în acord cu înţelegerea 
comună a contractului de către părţi. 

Ca atare, Înalta Curte a admis cererea moştenitorilor împrumutatului de a 
obliga Banca la plata unor despăgubiri pentru neîndeplinirea de către aceasta a 
obligaţiei prevăzute la art. 21.3 din contractul de credit.

Sursa: http://www.juridice.ro/244548/iccj-nerespectarea
incheiere-a-unei-asigurari-de-viata-pe-numele-imprum

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contacta
Dascălu sau Anda Rojanschi.
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i contactaţi pe: Sorin David, Dan 


