
 

 

 

 

Documente de identificare si prezentare 

 

▪ Cerere de finantare (completata integral, fisele incomplete vor fi returnate spre 

completare) 

 

▪ Acordul utilizatorului de consultare a Centralei Riscurilor Bancare/Centralei Incidentelor 

de Plati/Biroul de Credit cat si pentru actionari/asociati cu participare >=10% la capital 

social (3 exemplare originale) 

 

Documente contabile (semnate si stampilate): 

- ultimul bilant depus (anual si/sau semestrial) si balanta aferenta.  

 

 

- ultima balanta disponibila pe anul in curs (nu mai veche de 2 luni)  

 

Documente juridice 

▪ Copie dupa codul unic de inregistrare (CUI)  

▪ Copie dupa actele constitutive si actele aditionale  

▪ Copie dupa actele de identitate ale actionarilor / asociatilor / administratorilor 

societatii si a persoanelor care semneaza contractul de leasing. 

 

Documente privind obiectul de leasing  

▪ Factura proforma de la furnizorul bunului si specificatia tehnica.  

Acte suplimentare pentru autovehicule second-hand: 

▪ copia cartii de identitate  

▪ fotografii ale autovehicului (inclusiv serie de sasiu si km la bord)  

▪ orice alt document considerat relevant, dupa caz, cum ar fi caietul de service sau copia 

facturii prin care furnizorul a achizitionat autovehiculul respectiv pana la un dealer 

autorizat 

 

 

In cazul acceptarii finantarii, documentele prezentate in copie pot fi confruntate cu originalele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       
 

Versiunea 1.0         

 
CERERE FINANTARE PERSOANA JURIDICA 

NR:……………/  ……………… 

 
I. Informatii privind vehiculul si structura de finantare dorita: 

 

Autoturism:  

Rata 1 (%)/val EUR fara TVA:  

Durata contractului (in luni):  

Detalii contact furnizor:  

 

II. Informatii privind structura de finantare dorita: 

 

Produs baza (cost financiar, inmatriculare, impozit, casco, rca, rovigneta):                                       

Produs extra : 

                    Management anvelope       DA   /         NU 

III. Informatii despre client 

 

Den. 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 Calitate  Participare (%) Persoana expusa politic: 

          DA    /          NU 

                    DA    /          NU 

                    DA    /          NU 

                    DA    /          NU 

Nr angajati:  
 

IV. Descrierea activitatii clientului 

 

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 

Premium Leasing SRL 



 

    

    

 

Finantari contractate (credit bancar, leasing, altetipuri de finantari) 

Institutia finantatoare Tipul finantarii Obiectul finantat Perioada ramasa Sold 

     

     

     

 

Principalii furnizori 

Denumire firma Vechime colaborare Bunuri/servicii achizitionate 

   

   

   

 

Principalii clienti 

Denumire firma Vechime colaborare Bunuri/servicii furnizate 

   

   

   

 

Spatii de lucru 

Tipul spatiului Adresa Suprafata Forma de detinere 

Terenuri       Proprietate  /      Chirie 

Hale 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 
1Utilizatorul declara ca este informat si este de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de Locator. 

                     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 

(ii) în scopul intermedierii serviciilor de asigurare solicitate; 

(iii) 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; 

(iv) 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 

 

 

Locul/Data: _____________________  

Semnătura şi Ştampila Solicitantului: 
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ACORD 

de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A.  



 

  Nr. .................... din .......................  

                               (data emiterii)  

1. Persoana ................................................................................................................... 

Codul de identificare .................................................................................................... 

(CNP sau cod tara si serie/numar pasaport în cazul persoanelor fizice nerezidente) 

Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca S.C. IBB LOGISTIK SRL. sa prelucreze informatiile indicate la punctul 2 de mai jos 

înregistrate pe numele meu în evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul în 

Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, în vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor 

înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutiile de 

credit, financiare, de leasing, de asigurari si societatile furnizoare de utilitati) ori de câte ori este necesar in scopul initierii sau derularii 

unei relatii contractuale cu Participantul.  

2.      Informatii prelucrate: 

a) date cu caracter personal având functie de identificare*                  

b) informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari înregistrate în conturi bilantiere si extrabilantiere**                                                   

c) informatii legate de activitatea frauduloasa în raport cu S.C. IBB LOGISTIK SRL        

d)   informatii referitoare la inadvertentele constatate în documentele/declaratiile prezentate S.C. IBB LOGISTIK SRL 

*  cuprinde informatii legate de numele si prenumele clientului, data nasterii, codul numeric personal, domiciliul, data nasterii, numarul 

de telefon, numele angajatorului, data angajarii, ocupatia. 

**  cuprinde informatii legate de produsele de tip credit, precum si alte angajamente de care beneficiaza clientul: data deschidere cont, 

numarul contului, tipul portofoliului, limita credit, durata credit, frecventa plati, valoare plata lunara programata, valoare achitata, categorie 

plata, istoric plati, sold curent, suma restanta, valoare data la colectare sau scoasa in afara bilantului, data scadentei, data primei restante, 

data inchidere cont, data ultimei plati, date cu privire la tipul raspunderii persoanei vizate pe contul raportat (individual, girant, cosemnatar, 

beneficiar polita de asigurare),  
***  cuprinde informatii legate de savârsirea de infractiuni sau contraventii în raport cu S.C. IBB LOGISTIK SRL care sunt constatate prin 

hotarari judecatoresti definitive. 
 **** cuprinde informatii privind documentele/declaratiile prezentate S.C. IBB LOGISTIK SRL de catre persoanele fizice, la  momentul 

solicitarii, contractarii, modificarii conditiilor sau stabilite cu mijloace proprii de catre aceste societati pe parcursul urmaririi derularii unui 

produs de tip credit, similar sau de asigurare si care constau in  informatii eronate, documente viciate, nepotriviri fata de alte documente 

prezentate. 

Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, în mod 

special urmatoarele drepturi:  

(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea 

faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se 

adreseaza o cerere catre S.C. Biroul de Credit S.A., intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care se va mentiona adresa de 

domiciliu a persoanei care isi exercita dreptul. Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului; 

(ii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea 

in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi 

exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, 

datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i 

se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului; 

(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca 

datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi 

exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre S.C. Biroul de Credit S.A.,  intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in 

care se vor  mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. 

Cererii i se va atasa o copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului. 

Subsemnatul, declar prin prezenta ca  

□ nu am savarsit si nu am fost condamnat pentru fapte de natura penala  

□ am savarsit fapte de natura penala/ am fost condamnat pentru fapte de natura penala.  

In cazul in care am savarsit sau am fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni, ma oblig sa declar aceasta  Tiriac Leasing 

si totodata sa pun la dispozitia acestuia orice document pe care Tiriac Leasing il considera relevant pentru stabilirea naturii 

infractiunii si a imprejurarilor in care a fost savarsita. 

       Semnatura emitentului                                                                                            Semnatura autorizata si   

                                                                                                                                        stampila institutiei  
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ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE 



 

 A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE 

 

                                       

Nr…………………….. 
                                                                           (data emiterii) 

 
1. Persoana 
 

                            

                            

 COD DE IDENTIFICARE                  

 
 

Prin prezenta autorizam institutia de credit: 

 

 

2. Denumire  S.C. IBB LOGISTIK SRL 

   

 

  

 
sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare urmatoarele informatii de risc 
bancar înregistrate pe numele meu: 

 

 

3.a)   SITUATIA RISCULUI GLOBAL 

 

   b)   SITUATIA CREDITELOR RESTANTE 

 

 
 

 

 

 

Semnatura emitentului 

 

 

 

 

 

                                                             Semnatura autorizata si stampila institutiei de credit 

        

4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este valabil in 

perioada ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


