Bucuresti, 6 martie 2017

Curtea de Apel Bucuresti a dat dreptate Raiffeisen Banca pentru Locuinte ( RBL) in
disputa privind plata primelor de la stat cuvenite clientilor



RBL a actionat pentru apararea drepturilor legitime ale clientilor sai
Necesitatea asigurarii unui cadru predictibil pentru functionarea sistemului de
economisisre-creditare in Romania
Raiffeisen Banca pentru Locuinte (RBL) a luat cunostinta cu satisfactie de sentinta emisa de
Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 5125/2/2016 prin care se anuleaza Decizia nr. 18
/10.12.2015 emisa de catre Curtea de Conturi şi Incheierea nr. 3/29.06.2016 emisa de catre
Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi, urmare a misiunii pe care a
intreprins-o in anul 2015 si care a vizat modul de administrare a subventiilor acordate de la bugetul
de stat pentru "plata primei de stat”.
Toate aceste evenimente subliniaza necesitatea asigurarii unui cadru legislativ predictibil pentru
functionarea sistemului de economisire-creditare.
Mai mult, reprezinta o premisa esentiala pentru ca sistemul de economisire-creditare sa poata sa
isi indeplineasca rolul si sa contribuie la finantarea eficienta a domeniului locativ pentru cetatenii
Romaniei.
In acest context, RBL este pregatita sa contribuie la clarificarea cadrului de functionare a bancilor
pentru locuinte, in contextul existentei initiativei parlamentare in derulare, ce vizeaza modificarea
OUG 99/ 2006.
"Experienta europeana, dar si cei peste 10 ani de experienta romaneasca dovedesc ca sistemul de
economisire creditare reprezinta o modalitate sustenabila de finantare a domenului locativ.
Le multumim tuturor celor aprox 500.000 de romani care in toti acesti ani au devenit clientii RBL
si au avut incredere in noi.” a afirmat presedintele RBL, Aurelia Cionga.

------Mecanismul de economisire si creditare in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cunoscut pe
plan internațional sub denumirea de „Bauspar”1 si implementat cu succes in multe tari europene
1

Cuvântul provine din limba germană fiind compus din verbele „bauen” – a construi și „sparen” – a economisi;

prin intermediul unor instituții bancare specializate („bancile pentru locuinte”), reprezinta o
alternativa pentru finantarea sustenabila a sistemului locativ, atat pentru
constructia/achizitionarea de noi locuinte, cat si pentru modernizarea celor existente.
La nivelul Europei peste 40 de milioane de persoane utilizeaza acest sistem pentru a economisi si
a-si imbunatati conditiile de locuit intr-un mod eficient.
Bancile pentru locuinte ofera produse destinate imbunatatirii sistemului locativ. Filozofia
produsului este bazata pe combinarea etapei de economisire cu cea de creditare. Clientii pot
beneficia de credite cu dobanzi fixe, foarte avantajoase.
Raiffeisen Banca pentru Locuinte (RBL), prima banca de economisire-creditare din sistemul
bancar romanesc, a fost infiintata in iunie 2004 si functioneaza potrivit O.U.G. 99/2006 - Banci
de economisire si creditare in domeniul Locativ (Titlul II).
Potrivit actului constitutiv, actionarii RBL sunt Raiffeisen Bank Romania,
Bausparkasse Schwäbisch Hall Germania, care detin fiecare cate 33,325% din actiuni, si
Raiffeisen Bausparkasse Austria care detine 33,35% din participatii. Capitalul social initial a fost
de 15 milioane Euro, ajungand in prezent la valoarea de 131.074.560 Lei.
Informatii despre produsele oferite de Raiffeisen Banca pentru Locuinte se pot obtine la numarul
de telefon +4021/ 2 333 000, la adresa de e-mail info@railoc.ro sau la adresa de web www.rbl.ro.
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