CERERE FINANTARE PERSOANA JURIDICA
NR: ……………/………………

I. Informatii privind obiectul de leasing
Obiect:
An fabricatie:
Pret de achizitie (EUR fara TVA):
Avans (%):
Durata contractului (in luni):
Furnizorul:
Detalii contact furnizor:
Asigurator:
CASCO :
RCA
:
Mentiuni:

Allianz /
Allianz

Groupama
Groupama

Omniasig
Omniasig

Frecventa plata prima asigurare:

Generali
Generali

Lunar

Asirom
Asirom

Trimestrial

Semestrial

Anual

II. Informatii despre client
Denumire societate:
Nr. Inreg. Reg. Com:

CUI:

Sediu social:
Adresa de corespondenta:
Banca/Sucursala:

Cont:

Tel Fix:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Reprezentant legal:

In calitate de:

Persoana de contact:

Tel fix/Mobil:

Denumirea/Numele beneficiarului real:

CUI/CNP:

Asociati si Conducere
Nume/Prenume

Cetatenie/Tara

Nr angajati:
III. Descrierea activitatii clientului

Calitate

Participare (%)

Persoana expusa politic
(L656/2002)
DA

/

NU

DA

/

NU

DA

/

NU

DA

/

NU

Descrierea detaliata a activitatii desfasurate

Pondere in cifra de afaceri (%)

Societati subsidiare (la care firma client detine capital social sau participa prin conducere)
Denumire

CUI

Forma de participare

% in capital

Alte societati care formeaza grupul din care clientul solicitant face parte
Denumire

CUI

Obiect de activitate

Relatii contractuale cu IFN
FORTUNA LEASING

Finantari contractate (credit bancar, leasing, alte tipuri de finantari)
Institutia
finantatoare

Tipul finantarii

Obiectul
finantat

Perioada ramasa

Sold

Principalii furnizori
Denumire firma

Vechime colaborare

Bunuri/servicii achizitionate

Vechime colaborare

Bunuri/servicii furnizate

Principalii clienti
Denumire firma

Spatii de lucru
Tipul spatiului

Adresa

Suprafata

Forma de detinere

Terenuri

Proprietate /

Chirie

7Hale productie

Proprietate /

Chirie

Depozite

Proprietate /

Chirie

Birouri

Proprietate /

Chirie

Magazine

Proprietate /

Chirie

Detalii despre autovehiculele/echipamentele din parcul propriu
Marca, Model/Tip, Denumire echipament, An fabricatie

Nr unitati

Modalitatea de achizitionare
Leasing/

Rate /

Cash

Leasing/

Rate /

Cash

Leasing/

Rate /

Cash

Prin prezenta solicit renuntarea la termenul de 15 zile calendaristice prevazut in cadrul
Regulamentului nr. 17/ 2012 emis de Banca Nationala a Romaniei.
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)
(ii)

(iii)

(iv)

consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal furnizate în scopul intermedierii serviciilor de
asigurare solicitate;
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;
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
a luat la cunostinţă că prezenta declaraţie are o importantă considerabilă în soluţionarea pozitivă a
solicitării de leasing şi declara că informaţiile comunicate sunt conforme cu realitatea.

Locul/Data: _____________________
Semnătura şi Ştampila Solicitantului:

