Credit REZIDENŢIAL BCR

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIȘINĂU S.A.

CERERE DE CREDIT
PENTRU PERSOANE FIZICE
1. Numele, prenumele, patronimicul:_____________________________________________
2. Data şi locul naşterii:________________________________________________________
3. Cetățenia:_________________________________________________________________

□ DA

4. Rezident:

□ NU

5. Act de identitate: tip ___________ seria _____ nr. ________________eliberat de _______
la data de _______________numărul de identificare _________________________
6. Domiciliul (consemnat în actul de identitate): localitatea _________________________,
str. ________________, nr. ____ , bloc ____ , ap. _____ raion (sector) ________________
7. Locul real de trai: localitatea ____________________, str. ________________________,
nr. ____ , bloc _____ , ap. _____ raion (sector) ___________________
8. Statut domiciliu: apartament/casa proprietate personala
proprietatea părinților

□

alta

□

chirie

□

apartament/casa

□ ______________________

9. Educație/studii:_____________________________________________________________
10. Profesia de bază:____________________________________________________________
11. Funcţia actuală şi locul de muncă de bază: ______________________________________
12. Salariul mediu lunar net (pentru ultimele 6 luni) la locul de muncă de bază:
________________________________________________________________________ lei
13. Alte activităţi desfăşurate: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
cu un venit net (lunar, trimestrial, anual) de ______________________________ lei
14. Situaţia familială (căsătorit, celibatar, divorţat, văduv): ______________________________


Nume, prenume al soţiei / soţului:_____________________________________________



Data şi locul naşterii: ______________________________________________________



Act de identitate al soției / soțului: seria ____ nr. __________ eliberat de ______ la data
de _______________ număr de identificare _______________________



Funcţia actuală şi locul de muncă de bază: _____________________________________



Venitul mediu net lunar: ________________________________________ lei

15. Telefon: la locul de muncă _____________________, la domiciliu ____________________,
mobil __________________
16. Numărul membrilor de familie: _____ din care _____ apţi de muncă _________ salariaţi

17. Proprietăți imobiliare în proprietate: casa individuală

□

□

apartament în bloc locativ

□

□
□

garaj
teren de pământ cu construcţie
teren de pământ fără construcţie
altele ______________________________________________________________________
18. Mijloace de transport în proprietate: autovehicul cu vechimea > 5 ani
vechimea < 5 ani

□

nu dispun de unitate de transport

□

autovehicul cu

□

19. Alte bunuri în proprietate: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
20. Solicitare: Rog să analizați posibilitatea acordării unui credit în sumă de _______________
lei, pe o perioadă de __________ luni, pentru (destinația)____________________________
__________________________________________________________________________.
21. Asigurarea creditului: Pentru asigurarea rambursării creditului solicitat propun următoarele
garanţii (tipul garanţiei, data construirii/dobândirii/constituirii, valoarea estimată, act de
proprietate/dobândire/constituire):________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
22. Sursa de plată: este confirmată prin adeverinţa de salariu (venituri şi cheltuieli) nr. _______
din data de _________________ eliberată de _______________________________anexată
la prezenta cerere.
23. Declaraţii:


Declar pe propria răspundere că toate datele din prezenta cerere sunt reale, iar documentele anexate
sunt valide și cunosc care este răspunderea pe care o port conform art. 238 şi 361 din Codul penal
pentru prezentarea informaţiilor false. Mă oblig să respect toate obligaţiile ce îmi vor reveni prin
contractul de credit.



Sunt de acord că în cazul refuzului de acordare a creditului, Banca nu este obligată să îmi
argumenteze motivul refuzului.



Prin semnarea acestui document îmi exprim în mod voluntar acordul expres şi necondiționat pentru
ca Banca să prelucreze şi păstreze pe termen de 6 ani după încetarea relaţiei de afaceri datele cu
caracter personal care au fost aduse la cunoştinţă, inclusiv transmiterea transfrontalieră a datelor.
Declar că am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în conformitate cu Legea privind
protecţia datelor cu caracter personal (nr. 133 din 08.07.2011), în special dreptul de acces la date, de
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care aceste drepturi pot fi exercitate.

24. La prezenta cerere anexez următoarele:
DA

NU

Actul de identitate (copie)
Adeverința de salariu (original)
Carnetul de muncă (copie autentificată cu ștampila și semnătura angajatorului)
Contractul de muncă (original sau copie autentificată cu ștampila și semnătura
angajatorului)
Facturile pentru servicii comunale achitate în ultima perioadă (energie electrică, telefon fix,
energie termică etc.)(copii)

Data ______________

Semnătura solicitantului ____________________
Semnătura soțului/soției/codebitorului ____________________
(după caz)

BCR Chișinău S.A. este înregistrata 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.

