
 
 

CERERE DE SOLICITARE A LINIEI DE CREDIT OVERDRAFT BCR PLUS 

 

Prin prezenta, ____________________________________________ va prezintă cererea angajatului solicitant al liniei 
de credit overdraft.             

  

La prezenta cerere sunt anexate următoarele acte:        

1) Actul de identitate în original, sau Copia actului de identitate (cu mențiunea ”Declar pe propria răspundere că fotocopia 
este identică cu originalul” și ștampila întreprinderii);        

2) Declarația privind lipsa sau existența grevărilor asupra veniturilor;      

3) Informație privind debitorul – persoană fizică;         

4) Acordul subiectului istoriei de credit pentru prezentarea informației de către sursa de formare a istoriei de credit la biroul 
istoriei de credit;   

5) Acordul subiectului istoriei de credit pentru prezentarea informației de către sursa de formare a istoriei de credit la biroul 
istoriei de credit;    

6) Declarația solicitantului persoană fizică actualizată.        

Numele, Prenumele   

CNP   

Data angajării   

Funcția   

Perioada angajării Determinată  Nedeterminată   

Salariul tarifar net    

Limita de credit solicitată   

Declarațiile solicitantului: 

Prin semnarea acestui document îmi exprim în mod voluntar acordul expres și necondiționat pentru ca Banca să 
prelucreze datele cu caracter personal care au fost aduse la cunoștința acesteia în scopul executării contractelor 
încheiate cu Banca, efectuării tranzacțiilor bancare și executării oricăror drepturi și/sau obligații ale Băncii rezultate 
din acte juridice și/sau acte normative, inclusiv prin transmitere transfrontalieră a datelor și păstrare a acestor date 
pentru un termen de 6 ani după încetarea relației de afaceri, dacă un termen mai mare nu este prevăzut de lege. 
Declar că am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu 
caracter personal (nr. 133 din 08.07.2011), în special dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de 
opoziție, precum și condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate. 

Semnătura angajatului 
(solicitantului)   

 

Conducătorul întreprinderii_______________________________________________________        L.Ș.
                       (Numele, Prenumele)   (Semnătura)   
     

Contabilul-Șef_________________________________________________________________   
                                  (Numele, Prenumele)   (Semnătura)  

  

Se completează de către Bancă 

Încadrarea sumei solicitate în plafon 
Data trecerii spre plată a dobânzii Semnătura responsabilului din filiala 

Da Nu 

        

 

BCR Chișinău S.A. este înregistrată în calitate de operator cu date de caracter personal cu identificatorul – 0000065, care va proteja 
datele cu caracter personal, în condițiile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 


