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La acestă bancă am 2 credite în desfăşurare (cu garanţie ipotecară, din anul 2007, la care
suntem mai mulţi coplătitori) şi o linie de credit pe salar (acordat cam tot în acelaşi an). De
aproximativ o lună de zile se fac presiuni asupra mea din cauză că S-AR PUTEA să intru în
imposibilitate de plată. Nu am intarziat la achitarea ratelor, la aceeaşi bancă având şi contul de
salar. În fiecare lună mi se iau din cont banii de rate şi comisioanele aferente, cu acordul meu.
După cateva zile îmi ridic şi eu din salar ce-mi mai ramâne. Deoarece mi s-au diminuat
veniturile de aproximativ un an, (din cauza divorţului şi pentru că am fost în concediul pentru
creşterea copilului) am solicitat o reesalonare pe o perioada de 1 an. Mi s-a aprobat doar pe o
perioada de 7 luni. Plătesc in continuare cu mari eforturi, şi la fel fără întârziere, de fiecare dată
la scadenţă. Anul trecut am anunţat că va urma o diminuare a veniturilor şi mi s-a răspuns că pe
ei nu îi interesează decît ca la data scadentă să fie banii de rată în cont. În ianuarie 2008, fără
să fim informaţi în prealabil mi s-a dublat aproape rata (de la 220-230 de euro la aproape 400
de euro). La câteva luni, prin aprilie ne-au chemat ca să ne mai dea o diferenţă de bani, ca să
rămânem la aceeaşi rată). Acum mi s-a adus la cunoştinţă că linia de credit pe salar nu-mi mai
este aprobată si trebuie s-o transform în credit. Adică alt credit. Am solicitat ajutor şi înţelegere,
motivând ca incă o rată în plus pt. mine înseamnă chiar blocaj financiar. Nu
am gasit intelegere. Mai mult decât atât, după ce am semnat un 
act
aditional pentru acest nou credit, ca să-mi deblochez suma deja existentă în cont, am fost
sunată de la bancă aducându-mi la cunoştinţă că toţi banii din cont sunt blocaţi, nu-i mai pot
ridica şi mai mult decât atât că voi fi penalizată (nu ştiu pt.ce) până la semnarea unui nou
contract pe diferenţa de sumă. Şi dacă nu mă grăbesc inclusiv salariul care va intra în cont pe
data de 15 ale lunii va fi blocat, până la achitarea sumei totale. Nu stiu care altă sumă atâta
timp am semnat deja un contract. Vă rog respectuos să luaţi măsuri în consecinţă pentru a nu
mai exista abuzuri asupra persoanelor bune-platnice, şi mai ales pentru a-mi putea ridica
salariile de la cele 2 locuri de muncă. Vă rog să mă ajutaţi. Vă mulţumesc  
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