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Contract de curtaj matrimonial 

 

Intre :  

1. SC MATRIMO SRL, Sediu social : Pancesti 387, Sascut, Bacau, 607523, Romania, cod 

fiscal: 27814990, inscrisa in Registrul Comertului din Bacau cu numarul J04/1000/2010. 

Telefon 0040.740.800.800, contact@matrimo.com, Site: www.matrimo.com , reprezentata de 

………  ……………, administrator, in calitate de agentie matrimoniala,  

 

si 

 

2. …………….………….., cu domiciliul in ……………………………………………, 

telefon ……………  in calitate de client, au fost convenite urmatoarele: 

 

Art. 1. Obiectul contractului 

 

Agentia Matrimoniala se angajeaza sa organizeze pentru client, in schimbul unei remunerari, 

minim      doua intalniri;        sase intalniri, cu       domni;       doamne din        Romania,  sau  

din     strainatate, in vederea unei relatii serioase, eventual casatorie, in urmatoarele conditii : 

  

Agentia va cauta profile compatibile si va trimite clientului prin mail, profilele persoanelor pe 

care intentioneaza sa le prezinte. Clientul isi va manifesta interesul sau dezinteresul cu privire 

la intalnirile propuse, motivand decizia luata. Locul si data intalnirilor vor fi stabilite de 

comun acord, in functie de acordul partilor. Agentia se va stradui sa prezinte clientului 

persoane serioase care cauta si care doresc o relatie serioasa. Cu toate acestea, data fiind 

complexitatea sau sensibilitatea naturii umane, agentia are o obligatie de mijloace si 

nicidecum de rezultat. Agentia matrimoniala nu va fi responsabila de modul in care se 

deruleaza intalnirile individuale si nici de rezultatul acestora. 

 

 

Art. 2. Durata contractului 

 

Durata contractului este de        3 luni;       6 luni;        12 luni, si intra in vigoare de astazi.  

 

Art.  3. Onorariile serviciilor  

 

Remunerarea totala convenita pentru serviciile personalizate de curtaj matrimonial prezentate 

in art. 1, este ………lei. Clientul va efectua plata in contul societatii MATRIMO SRL, 

RO27BTRLRONCRT0382323701 deschis la Banca Transilvania. Cod fiscal 27814990, in 

termen de maxim 3 zile de la semnarea contractului. 

 

Art. 4. Informatii despre profilul clientului si ale persoanei cautate 

 

Datele si preferintelor clientului referitoare la persoana cautata, vor fi completate pe pagina 

personala de pe site-ul Agentiei Matrimo www.matrimo.com/ro/………………. sau se vor 

adauga in articolul 6 al prezentului contract. Modificarea ulterioara a criteriilor si preferintelor 

clientului, pot avea un impact asupra numarului intalnirilor propuse clientului.  
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Art. 5. Drepturile si obligatiile clientului 

 

Clientul poate solicita serviciile matrimoniale personalizate numai dupa achitarea integrala a 

onorariului convenit in art. 3. Clientul declara ca informatii si fotografiile furnizate agentiei in 

profilul de pe site, sunt adevarate si recente.  

 

In cazul in care contractul se incheie prin corespondenta, clientul are dreptul sa renunte la 

serviciile agentiei, fara a invoca un anumit motiv si fara a fi redevabil de plata unei sume de 

bani, in termen de 10 zile de la semnarea contractului. In acest sens, clientul va instiinta 

agentia prin scrisoare recomandata cu acuzatie de primire iar agentia va proceda la 

rambursarea sumei achitate, mai putin a taxele de transfer bancar.  

 

Clientul se angajeaza ca colaboreze cu agentia matrimoniala si sa dea curs invitatiilor si 

propunerilor acesteia participand cu interes la intalnirile organizate de catre agentie. In caz de 

refuz nemotivat si acceptat in scris de catre agentie, clientul exonereaza agentia de obligatia 

de a-i prezenta un alt profil inlocuitor. 

 

Pagina web a clientului va fi         confidentiala;      neconfidentiala;        accesibila membrilor. 

Datele personale ale clientului (nume, numar de telefon, adresa) sunt confidentiale si nu vor fi 

transmise tertilor sau facute publice fara acordul acestuia. Pe durata contractului clientul  are 

posibilitatea sa contacteze pe www.matrimo.com, prin mesaje private membrii inscrisi pe site-

ul agentiei pentru a organiza intalniri personale suplimentare. Folosirea site-ului implica 

acceptarea integrala a termenilor si conditiilor de functionare ale site-ului matrimo.com 

disponibile la adresa www.matrimo.com/ro/legal/terms. In baza parolei alese la inscrierea pe 

site-ul agentiei matrimoniale, clientul are drept acces pentru modificarea sau stergerea 

integrala a informatiilor introduse in baza de date. 

 

Art. 6. Detalii si Observații 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Art. 7 Incetarea si Rezilierea contractului 

 

Contractul inceteaza automat la sfarsitul perioadei stipulate in art. 2. Inainte de termen, acest 

contract se poate modifica sau înceteaza numai prin acordul partilor ori din cauze autorizate 

de lege, conform art. 1270 alin. (2) noul Cod Civil. Rezilierea contractului este gratuita insa 

nu obliga agentia matrimoniala la rambursarea onorariilor platite de catre client. 

 

Art. 8. Dispozitii finale 

 

Eventualele neintelegeri dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila prin scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire. Ulterior, daca in termen de 30 de zile calendaristice nu 

se va gasi o solutie convenabila, partile se pot adresa judecatoriei Bacau, singura instanta 

competenta. Prezentul contract a fost redactat astazi ……….. la ……..…… in doua 

exemplare originale. Fiecare parte declara ca a primit un exemplar.  

Semnatura si stampila                                                                             Semnatura clientului 

 
MATRIMO SRL                                              
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