
 
CONTRACT CREDITE RISCO 

Nr. RSCC............./.................... 
 
Incheiat intre: 
RISCO SERVICII FINANCIARE S.R.L., persoana juridica ce functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Bdul Pierre 
de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 5, camera 5N, sector 2, inmatriculata la registrul comertului cu nr. J40/12529/2014, cod unic de inregistrare 
RO33741906, cont bancar RO44INGB0000999904585503, deschis la ING Bank, reprezentata de catre dl............... in calitate de Director General, 
denumita in continuare “Furnizor”, si 
 
 ............................... SRL cu sediul în ..............................., str. .................................................................., Jud. ......................................, cu codul unic 
de înregistrare RO......................................., nr.de ordine în  Registrului Comertului  ....................................., având cont bancar IBAN 
RO.................................................... deschis la ......................................, reprezentată prin ...................................................... in calitate de 
.............................., denumita in continuare “Beneficiar”, 
 
Partile contractante au convenit de comun acord incheierea prezentului Contract in urmatoarele conditii: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Furnizorul se angajeaza, in schimbul unui pret platit de Beneficiar, sa puna la dispozitia acestuia un anumit numar de unitati de cont, 
denumite in continuare „Credite RisCo”, prin intermediul carora Beneficiarul va putea achizitiona servicii de evaluare a persoanelor juridice 
disponibile si furnizate prin intermediul site-ului http://www.risco.ro. 
1.2. Creditele RisCo sunt valabile 12 luni de la data achizitionarii. Numarul Creditelor se diminueaza odata cu accesarea si utilizarea diverselor 
servicii de catre Beneficiar. La data expirarii perioadei de 12 luni sistemul sterge automat Creditele ramase neutilizate. 
1.3. Beneficiarul poate solicita rambursarea sumelor platite pentru achizitionarea Creditelor RisCo in termen de 14 (paisprezece) zile de la data 
achizitionarii acestora in cazul in care nu a utilizat niciunul din cele initial cumparate. Dupa expirarea termenului de 14 zile, Furnizorul nu mai 
ramburseaza nicio suma, integrala sau partiala, iar Creditele RisCo raman la dispozitia Beneficiarului pe durata termenului de 12 luni. 

2. DURATA CONTRACTULUI 
2.1    Contractul este valabil 12 luni incepand cu data la care va fi semnat de ambele parti si se prelungeste automat pentru inca o perioada de 12 
luni in situatia in care niciuna dintre parti nu a solicitat terminarea contractului conform Art 6. 

3. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA 
3.1. Pretul unui Credit RisCo este de 1 leu la care se adauga TVA (1 Credit = 1 Leu + TVA). Pretul pachetelor de credite este afisat pe site-ul 
www.risco.ro la adresa web http://www.risco.ro/abonamente, iar la sumele mentionate se adauga TVA. 
3.2. Plata Creditelor RisCo se efectueaza in avans in baza facturii fiscale emise de catre Furnizor in format electronic, in contul Furnizorului nr. 
RO44INGB0000999904585503, deschis la ING Bank. 
3.3. Emiterea facturilor fiscale pentru serviciile furnizate si pentru Creditele RisCo se face doar in format electronic. In conformitate cu Legea 
227/2015 Art 319, alin. 4 si 24, utilizatorii site-ului www.risco.ro si beneficiarii tuturor serviciilor furnizate de Risco Servicii Financiare SRL accepta, in 
mod expres, ca facturile fiscale vor fi emise doar in format electronic, iar transmiterea aceastora se face doar prin email la adresa utilizata pentru 
deschiderea contului de utilizator. 
3.4. RisCo are dreptul de a suspenda furnizarea serviciilor in cazul in care Beneficiarul prezinta intarzieri la plata facturii/facturilor mai mari de 
30 de zile de la data scadenta a acesteia/acestora. Suspendarea serviciilor se face automat cu notificarea utilizatorului. 

4. OBLIGATIILE SI INDATORIRILE FURNIZORULUI 
4.1. Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului accesul la sistemul RisCo pe baza de user si parola prin intermediul Contului de 
Client. 
4.2. Furnizorul va alimenta Contul de Client al Beneficiarului cu numarul corespunzator de Credite RisCo conform platilor efectuate de 
Beneficiar. 

5. OBLIGATIILE SI INDATORIRILE BENEFICIARULUI 
5.1. Beneficiarul are obligatia de a plati in intregime pretul Creditelor RisCo furnizate la cererea acestuia. 
5.2. Beneficiarul se obliga sa respecte Termenii si Conditiile de utilizare a site-ului www.risco.ro care sunt afisate la adresa web 
http://www.risco.ro/termeni-si-conditii-risco. 

6. TERMINAREA CONTRACTULUI 
6.1. Oricare din parti poate denunta prezentul Contract printr-o notificare scrisa transmisa catre cealalta parte. In acest caz incetarea va 
produce efecte dupa trecerea unui termen de 15 zile calendaristice de la primire. In cazul denuntarii unilaterale a contractului din partea 
Beneficiarului, Furnizorul nu este obligat sa ramburseze acestuia contravaloarea Creditelor ramase neutilizate.  
6.2. Prezentul Contract inceteaza de plin drept, fara parcurgerea vreunei proceduri prealabile si fara interventia vreunei instante judecatoresti 
sau arbitrale, in urmatoarele cazuri: 

- prin acordul expres si formulat in scris al Partilor; 
- prin denuntare unilaterala in conditiile art.6.1; 
- in urma unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile care face imposibila realizarea obiectului Contractului; 
- in caz de forta majora. 
7. CESIUNEA CONTRACTULUI 

7.1. Niciuna dintre Parti nu poate sa transfere, total sau partial, obligatiile si/sau drepturile asumate prin prezentul Contract, fara sa obtina, in 
prealabil, acordul scris al celeilalte Parti. Cesiunea nu va exonera partea cedenta de nicio responsabilitate sau obligatie asumata prin prezentul 
Contract.  

8. GENERAL 
8.1. Acest Contract va fi guvernat de legile din Romania, iar partile consimt si sustin jurisdictia instantelor judecatoresti din Bucuresti in toate 
privintele cu privire la Contract. 
 
Prezentul contract a fost incheiat astazi, .......................... data semnarii lui, intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare 
parte contractanta. 
 
Furnizor Beneficiar 
Nume: 
 
Semnatura 

Nume: 
 
Semnatura 
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ANEXA nr. 1 la Contractul de Credite RisCo 
Nr. ........../......................... 

 
 
Valoarea fiecarui serviciu RisCo exprimata in Credite RisCo este urmatoarea: 
 
 

Serviciu RisCo Credite Pret unitar ron Valoare ron 
Credite 1000 1.00 1000 
   Discount    
Total 1000  1000 

 
 
 
Sistemul de Credite RisCo permite oricarui utilizator accesul la oricare dintre serviciile RisCo. Utilizarea oricarui serviciu se va taxa cu pretul acestuia 
exprimat in Credite RisCo, valabil la momentul utilizarii si afisat pe site-ul www.risco.ro. 
 
 
 
Prezenta Anexa la Contractul de Credite RisCo nr ................ a fost incheiata astazi .............., intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale, cate 
unul pentru fiecare parte contractanta. 
 
Furnizor Beneficiar 
Nume: 
 
Semnatura 

Nume:  
 
Semnatura  
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