Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare
Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 655/2014
Despre ce este vorba?
Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare (OAIC) permite unei instanțe dintr-un stat membru al
UE să înghețe fonduri pe care un debitor le deține într-un cont bancar deschis în alt stat membru al UE. Procedura poate fi folosită
doar în cazurile transfrontaliere, prin urmare instanța care aplică procedura sau domiciliul creditorului trebuie să fie într-un alt stat
membru decât cel în care se află contul debitorului.
Această procedură facilitează recuperarea datoriilor în UE.
Procedura de obținere a unei OAIC este stabilită în

Regulamentul (UE) nr. 655/2014.

Este vorba de o alternativă la procedurile judiciare existente în fiecare țară din UE.
Se aplică de la 18 ianuarie 2017.
Avantaje
Procedura este rapidă și are loc fără informarea debitorului (ex parte).
Acest „efect de surpriză” îi împiedică pe debitori să mute, să ascundă sau să cheltuiască fondurile.
Procedura se aplică în toate statele membre ale UE?
Nu. Regulamentul nu se aplică în Danemarca și în Regatul Unit.
Prin urmare,
creditorii cu sediul în Danemarca sau în Regatul Unit nu pot solicita o ordonanță asigurătorie
nu se poate obține o ordonanță asigurătorie privind un cont bancar din Danemarca sau Regatul Unit.
Cum puteți solicita o ordonanță asigurătorie
Aici puteți găsi toate formularele de cerere, precum și informații suplimentare.
Toate formularele pot fi completate online.
Nu uitați: nu este nevoie să dați detalii precise cu privire la contul care trebuie înghețat (de exemplu, numărul de cont) dacă nu
sunteți în posesia acestor detalii – este necesar doar numele băncii la care este deschis contul respectiv. În cazul în care nu știți
numele băncii la care este deschis contul debitorului, puteți solicita instanței, în temeiul regulamentului, să afle această informație.
Conținutul tuturor formularelor legate de OAIC este prevăzut în

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1823 al Comisiei.

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția
oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în
prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile
de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
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