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CERERE DE CREDIT
Nr. _________ / ___________
1. Date de identificare ale solicitantului de credit
Denumire Societate
Cod unic de
inregistrare fiscala
Adresa sediu
( social/comercial)
Nr. de salariati

Nr. Registrul
Comertului
Telefon,fax, adresa
email

2. OBIECT DE ACTIVITATE
Activitatea de baza desfasurata

3. REPREZENTANTI AFACERE ( ASOCIATI/ADMINISTRATORI)
Nume si Prenume
Functia
Codul
Date de contact
Numeric Personal

4. CREDITUL SOLICITAT
 Credit Nou
Suplimentare
Tip credit

Refinantare
Suma
(RON/valuta)

5. GARANTII
Tip imobil
Proprietari, cf. actului de
proprietate

Altele ( mentionati)
Destinatia

Perioada

Suprafata Nr.
Adresa imobil
Camere
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6. ALTE CREDITE (LEASINGURI) IN DERULARE
Banca /
Institutie

Tip
credit

Data
Destinati Perioada
contractarii e
de
creditare

Termen
Valoare credit
final de
Contractat In
rambursare a
sold

7. INFORMATII CU CARACTER GENERAL
Societatea a inregistrat/inregistreaza restante in derularea altor
credite?
La data completarii acestei cereri, inregistrati obligatii restante
la
bugetul statului mai vechi de 30 zile ?

Suma
lunara
de
plata

Da , cca .......
Nu
Da , cca .......


Nu

8.DECLARATIE PRIVIND REGIMUL MATRIMONIAL AL GARANTILOR la prezenta
solicitare(se completeaza numai in cazul in care, fiind casatorit, regimul matrimonial este altul decat cel
al comunitatii legale ( adica sotii sunt coproprietari pe bunurile dobandite in timpul casatoriei):
1.Subsemnatul(a)
…………………..............................……..…………...,
CNP
………………………………., declar pe propria raspundere, ca la data completarii declaratiei sunt:
casatorit
necasatorit, regimul matrimonial fiind astfel:
2.Subsemnatul(a)
…………………..............................……..…………...,
CNP
………………………………., declar pe propria raspundere, ca la data completarii declaratiei sunt:
casatorit
necasatorit
•
-

Anexez la prezenta solicitare urmatoarele acte:
Copie CI/BI debitor si codebitori
Documente privind sursa de rambursare si plata a ratelor
Act proprietate imobil adus in garantie, fisa cadastrala, intabulare,
Documente financiare societate.
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Prin prezenta autorizez S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. sa prelucreze datelele mele cu caracter personal
furnizate în scopul prestarii de servicii financiar bancare si derularea acestora precum si in scopul de colectare a
debitelor.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, împuternicitului operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului,
alte companii din acelaşi grup cu operatorul, birouri de credit.
Datele ce urmeaza a ﬁ colectate direct de la dumneavoastra se refera la: nume, prenume, numele si prenumele
membrilor de familie, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate, data emiterii si data expirarii
actului de identitate, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, datele din actele de stare civila, telefon/fax,
adresa (domiciliu/resedinta), adresa email, profesie, loc de munca, formare profesionala, situatie familiala, stare
civila.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi
ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre
S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A., Bld. Maresal Alexandru Averescu nr. 15, sector 1, Bucuresti. De asemenea, vă
este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu caracter
personal sub numarul 27481.
•

Prin semnarea prezentei solicitari, declar ca am fost informat cu privire la conditiile de creditare precum si cu
privire la costurile imprumutului si de asemenea consimt pentru primirea unor vizite la domiciliu si/sau la
adresa garantiei propuse de mine din partea angajatiilor sau partenerilor contractuali ai „Credit Pentru
Fiecare IFN S.A.” in scopul evaluarii garantiei si bonitatii si sunt de acord cu fotografierea din interior si
exterior a imobiului propus pentru garantie. Acordul se rezuma la o singura vizita pentru fiecare adresa, iar
in cazul semnarii contractului de credit acordul se rezuma la o singura vizita suplimentara pe an.

•

Prin semnarea prezentei solicitari, declar ca am fost informat cu privire la faptul ca, in cazul in care S.C.
CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A intocmeste raportul de evaluare pentru imobilul propus a fi adus in
garantie, iar eu in calitate de client(a) nu mai doresc semnarea contractului de credit cu garantie imobiliara
indiferent de motivele invocate, trebuie sa achit contravaloarea raportului de evaluare in baza facturii emise.
Totodata, eu in calitate de client(a), ma oblig sa achit toate costurile generate de analiza prezentei solicitari.

•

In termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data emiterii adresei privind primirea integrala a
documentelor solicitate de catre S.C. CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A., dar nu mai tarziu de 60 de zile
calendaristice de la depunerea prezentei cereri de credit, va rog sa-mi transmiteti raspunsul cu privire la
acordarea sau neacordarea creditului,

 In scris, la adresa din _______________________________________________
________________________________________________________________;

 In scris, pe adresa de e-mail : ___________________________.
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DECLAR PE PROPRIE RASPUNDERE SUB SANCTIUNEA FALSULUI IN ACTE, CA INFORMATIILE PREZENTATE MAI SUS
SUNT REALE, COMPLETE SI CORECTE.

Prin semnatura sa, Solicitantul confirma ca a citit si a inteles in intregime continutul cererii.
Denumire solicitant credit

Numele si prenumele
Data

Semnatura autorizata
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prin

in calitate de

Stampila
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