GEFF Formular de aplicare

CREDIT DE CONSUM – RETAIL
Pentru creditele care vor fi utilizate parțial sau integral în vederea finanțării tehnologiilor verzi de uz casnic enumerate în
Selectorul de Tehnologii de la adresa www.ebrdgeff.com/romania
Detalii despre Solicitant:
Nume

Prenume

Numărul
contractului de
credit

Suma totală solicitată
(RON)*

Locuiți in zona urbană sau rurală ? (Vă rugăm
bifați) sau in cazul în care nu sunteți sigur vă rugăm
să menționați numele orașului/localității etc.

Urban
(>50,000
locuitori)

Rural
<50,000
locuitori)

Declarație: Intenționez să utilizez creditul, în vederea achiziționării tehnologiilor eficiente energetic,
utilizând energie regenerabilă şi/sau de economisire a apei, pentru care Certificatele de eligibilitate
GEFF se regăsesc, la adresa: www.ebrdgeff.com/romania - Selectorul de tehnologii.

* Notă pentru Managerul de Relații cu Clienți :







Acest formular este solicitat în cazul creditului de consum (sub-credit GEFF) pentru un Client care
intenționează să achiziționeze echipamente din Selectorul de Tehnologii, dar nu neapărat de la un
comerciant partener. Această pagină și Tabelul Tehnologiilor Eligibile trebuie să fie completate și
semnate de Client și reprezentantul băncii.
Acest formular nu este necesar pentru un credit de nevoi personale (sub-credit GEFF) sau credit-card
prin intermediul unui comerciant cu amănuntul participant in cadrul facilitații și care raportează
vânzările de tehnologii eligibile din cadrul Sectorului de Tehnologii, către bancă (PFI) sau către
consultantul facilitații (CF).
Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați www.ebrdgeff.com/romania
Valoarea ce va fi completată de către Managerul de Relații cu Clienți / Client la secțiunea ”Suma
totala solicitată” va fi definită ca: Valoarea creditului = Investiția GEFF = costul echipamentului
sau echipamentelor + costul livrării/instalării.
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TABELUL TEHNOLOGIILOR ELIGIBILE
Categorii de tehnologii, standarde de performanță minime si costuri
eligibile pentru finanțare GEFF
Aparat de aer condiționat: clasă energetică A ++ sau A +++

Selectați
tehnologia
dorită 

Costul ca %
din creditul
solicitat %**

Frigider: clasă energetică A ++ sau A +++
Congelator: clasă energetică A ++ sau A +++
Combină frigorifică: clasă energetică A ++ sau A +++
Cazan pentru apă caldă: clasă energetică A sau B
(Poate include max. 10% din valoare pentru costul de livrare/instalare)
Sistem de iluminat cu LED: ≥ 80 lumeni/Watt
(Poate include max. 20% costuri cu auxiliarele si instalarea)
Ferestre și uși tip termopan: valoarea U ≤1,3 W/m2K
(Pot include max. 15% costuri cu livrarea/instalarea)
Izolare termică a clădirii (vezi mai jos cerințele minime tehnice*)
(Poate include max. 50% costuri cu materiale auxiliare, transport, închiriat
schele sau manoperă).
Centrale termice pe biomasă: randament termic ≥ 85%
(Pot include max. 10% costuri cu transportul/instalarea )
Centrale termice în condensație pe gaz
(Pot include max. 10% costuri cu transportul/instalarea)
Pompe de căldură: performanța minimă de COP 4,3
(Pot include echipamentul plus max. 50% din costul echipamentului
pentru costuri cu materiale auxiliare, transport si manoperă).
Panouri solare fotovoltaice: randament electric ≥ 14%;
(Pot include costurile cu panourile, invertorul, cabluri, cutii de conexiuni,
auxiliare plus maxim 15% costuri pentru transport și instalare.)
Sisteme solare pentru apă caldă – cu certificare Solar Keymark (SK)
sau randament ≥ 75%
(Pot include costurile cu panourile și sistemul de producere apă caldă sau
de încălzire plus max. 15% costuri pentru transport și instalare.)
Sisteme de control al consumului de energie
Sisteme de management energetic
Mini stații de tratare apă uzată în container
Sisteme de colectare și reutilizarea apei pluviale
Recuperarea și reutilizarea apei (Sisteme de reutilizare a apei, Set
tratare apă)
Reducerea consumului de apă (Contoare apă, Robinete de apă,
Reductoare de presiune a apei)
Altele (care nu au legătură cu investițiile în economia ecologică
definite mai sus )
TOTAL

Selectorul de tehnologie GEFF cu produse și furnizori eligibili este disponibil la www.ebrdgeff.com/romania. Rețineți că utilizarea
tehnologiilor și a furnizorilor listați pe site nu reprezinta o cerință. Singura cerință este ca tehnologiile să respecte standardele tehnice de
performanță descrise mai sus.

GEFF Help Desk
031 224 8104
romania@ebrdgeff.com

Numele complet al Solicitantului

Numele complet al reprezentantului Unicredit
Consumer Financing

Semnătura, Data

Semnătura, Data
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