CERERE DE FINANTARE PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE /
CABINETE / PROFESII INDEPENDENTE / ALTELE ASIMILATE
NR: ………… / ………………
I. Informatii privind obiectul de leasing:
Obiect:
Preţ de achiziţie (preţ CIP in EUR):

An fabricatie:

Avans (%):

Durata contractului (in luni):

Furnizor:

Dealer:

Persoana contact si telefon dealer:

Asigurator:

CASCO

Allianz Tiriac SA

GROUPAMA

Omniasig

Asirom

Generali

RCA

Allianz Tiriac SA

GROUPAMA

Omniasig

Asirom

Generali

Trimestrial /

Semestrial

MENTIUNI:

Frecventa plata prima asigurare:

Lunar

I.
II. Informatii despre client:

Nume, prenume / Denumire cabinet:

Act de identitate:

│Seria:

Numar autorizatie de functionare (daca este cazul):

CNP/CUI:

│Numarul:

Anual

Adresa/Sediu social: :

chiriaş

proprietar

altele:……………....

Adresa corespondenta:
Telefon fix:

│ Telefon mobil:

Fax:

Adresa e-mail:

Banca:

Contul IBAN:

Numarul asociatilor (daca este cazul):
III. Descrierea detaliata a activitatii:

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
IV. Explicitarea parametrilor financiari:
1.

Obligatii financiare:
Banca/
Firma de leasing /

Valoare initiala
credit/leasing

Credit furnizor

2.

Proprietati detinute:
Descriere mijloace fixe

Durata
Credit/Leasing
(luni)

Data acordarii

Rata lunara

Valoare aproximativa
(EUR)

Valoare ramasa la
data prezentei
cereri

Valuta

Ipotecat / Gajat

3. Principalii furnizori (daca este cazul):
Nume furnizor

Tipul produsului sau
serviciului
procurat de la furnizor

Procentul aproximativ din
total achizitii

4. Principalii clienti (daca este cazul):
Nume client

V.

Tipul produsului sau serviciului
Vandut/prestat clientului

Procentul aproximativ din
total vanzari

Documente depuse la dosarul de leasing:

▪ Cererea de finantare completata si semnata

▪ Decizia anuala de impunere pe ultimii doi ani, cu stampila Administratiei Financiare (daca cea din anul precedent nu
a fost inca inregistrata, poate fi inlocuita cu registrul de incasari si plati)

▪ Pentru anul in curs, decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit cu stampila Administratiei Financiare

▪ Acte juridice de constituire si autorizare de practicare a profesiei

▪ Copie cod fiscal/certificate de inregistrare fiscala (daca exista)

▪ Copie act de identitate

▪ Oferta de la dealer acceptata de client/factura proforma

▪ Copie registru de incasari si plati (pe ultimele 3 luni)

Utilizatorul declara ca in ultimii 5 ani nu s-a initiat nici o actiune executorie impotriva sa, astfel ca, in baza
patrimoniului si a situatiei venitului actual, poate sa indeplineasca obligatiile care ii revin din contractul de leasing
solicitat.

Utilizatorul declara ca este de acord cu consultarea fisierelor Centralei Incidentelor de Plati si Centralei Riscului de
Credit .
Utilizatorul este constient de importanta urmarilor (si a celor juridice) in cazul in care datele din declaratie nu sunt
conforme cu adevarul.
Datele si documentele care se vor furniza impreuna cu prezentul formular vor fi utilizate numai in scopul analizarii
bonitatii financiare a clientului, atat pentru acordarea finantarii, cat si pentru obtinerea refinantarii de catre Locator.
Prin semnarea prezentei cereri, Solicitantul confirmă următoarele:
(i)

consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal furnizate în scopul intermedierii serviciilor de
asigurare solicitate;
(ii)
a luat la cunoştinţă faptul că datele sale cu caracter personal pot fi transmise către destinatari precum:
societăţi de arhivare–stocare documente fizice, societăţi de asigurare pentru întocmirea poliţelor de
asigurare, societăţi de prelucrare electronică de date pentru trimitere înştiinţări de plată în format
electronic, cabinete de avocatură, societăţi care se ocupă de tipărirea deconturilor şi firme de curierat;
(iii)
a luat la cunoştinţă despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date privind dreptul de acces,
dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie precum şi despre faptul că acestea pot fi exercitate printr-o
cerere scrisă întocmită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 şi
(iv)
a luat la cunostinţă că prezenta declaraţie are o importantă considerabilă în soluţionarea pozitivă a
solicitării de leasing şi declară că informaţiile comunicate sunt conforme cu realitatea.
Data:________________
Prin prezenta solicit renuntarea la termenul de 15 zile calendaristice prevazut in cadrul Regulamentului nr.
17/ 2012 emis de Banca Nationala a Romaniei.
Semnatura:___________
Stampila:
Nota: Pentru ca cererea sa fie valida toate rubricile trebuie completate sau barate daca nu se aplica.

