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Dacă nu vă puteți plăti ipoteca?

Guvernul a anunțat că dacă nu vă puteți plăti ipoteca din cauza 

COVID-19, ați putea beneficia de o perioadă de grație de 6 luni. Nu veți 

putea beneficia de această perioadă dacă sunteți în urmă cu plățile. 

Debitorii care nu au beneficiat încă de o perioadă de grație vor putea 

face cerere până pe data de 31 Martie 2021.

Debitorii care deja au beneficiat de o perioadă de grație, sau cei care 

sunt deja într-o perioadă de grație vor putea suplimenta până la o  

perioadă de maxim 6 luni.

Daca vă aflați în prima perioadă de grație și aceasta se termină după 

data de 31 Martie 2021, veți putea să o prelungiți.

Debitorii care deja au avut o perioadă de grație de 6 luni și în continua-

re au nevoie de ajutor vor primi ajutor personalizat cererilor.

În timpul perioadei de grație tot va trebui să plătiți dobânda. Puteți cere 

perioadă de grație parțiala dacă puteți plăti doar o parte din ipotecă.

 Contactați-vă furnizorul de credit ipotecar pentru a afla mai multe  

informații.
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Cum să faceți față ipotecii sau  
facturilor în timpul COVID-19 
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Dacă nu vă puteți plăti facturile la energie
• Contactați-vă furnizorul de energie cât de repede posibil

• Aveți posibilitatea de a crea un plan de plată pentru a dispersa  

facturile

Dacă aveți contor de energie preplătit
• Furnizorul dumneavoastră vă va ajuta să găsiți o modalitate prin 

care să rămâneți conectat la energie dacă nu puteți alimenta  

contorul din cauza coronavirusului

• Contactați-vă furnizorul cât de repede posibil dacă nu vă puteți 

alimenta contorul. Puteți să găsiți datele de contact pe pagina de 

Internet a companiei sau pe factura dumneavoastră

Dacă nu puteți să vă plătiți factura la apă
Este cel mai bine să vă contactați furnizorul de apă cât de repede posi-

bil dacă aveți probleme în a vă plăti factura.
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