
Lista documentelor necesare pentru aprobarea finantarii - PFA 

 
 

 
Documente de identificare si prezentare 

 
▪ Cererea de finantare completata si semnata  

▪ Declaratie privind existenta unor credite sau a altor angajamente de plata   

▪ Acordul utilizatorului de consultare a Centralei Riscurilor Bancare, pentru solicitantul PFA (conform 

formular)  

 

▪ Acordul utilizatorului de consultare a Biroului de Credit (conform formular) pentru persoana fizica 

constituita in PFA  

 

 

Documente contabile (semnate si stampilate): 

 

▪ Declaratia 200 si Declaratie / 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 

 

▪ Copie registru de incasari si plati semnat si stampilat, pentru anul in curs sau contracte de colaborare 

(care sa ateste veniturile inregistrate in ultimele 12 luni) si adeverinta de venit  

 

▪ Certificat de atestare fisacala sau ordine plata  

 

Documente juridice de constituire si autorizare de practicare a profesiei 

 

- CABINETE MEDICALE INDIVIDUALE: Certificat de inregistrare la Directia de Sanatate Publica - copie  

-AVOCATI: Decizia de functionare emisa de Barou - copie  

-CONTABILI AUTORIZATI, EXPERTI CONTABILI: Carnetul de membru CECCAR vizat pe anul in curs - 

copie 

 

-EXPERTI TEHNICI, EVALUATORI: Autorizatie - copie  

-NOTARI PUBLICI: Aviz de functionare de la Camera Notarilor Publici - copie  

-ALTE PROFESII LIBERALE: Autorizatie de functionare vizata pe anul in curs - copie  

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

▪ Copie act de identitate  

 

Documente privind obiectul de leasing 

 

▪ Factura proforma de la furnizorul bunului/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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CERERE DE FINANTARE PENTRU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE / CABINETE / PROFESII 

INDEPENDENTE / ALTELE ASIMILATE 

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 serviciile dorite: 

 

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

Produs extra : 

                    Management anvelope       DA   /         NU 

 

 
III. Informatii despre client: 

 

Nume, prenume / Denumire cabinet: 

Act de identitate:                                               │Seria:                     │Numarul:  

Numar autorizatie de functionare (daca este cazul): 

CNP/CUI: 

Adresa/Sediu social: :      

     proprietar               chiriaş                  altele:…………….... 

Adresa corespondenta: 

Telefon fix:                                                              │ Telefon mobil: 

Fax: 

Adresa e-mail: 

Banca: 

Contul IBAN: 

Numarul asociatilor (daca este cazul): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
IV.  Descrierea detaliata a activitatii: 

 

 



…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
V.   Explicitarea parametrilor financiari:  

 

1. Obligatii financiare: 

Banca/ 

Firma de leasing / 

Credit furnizor 

Valoare initiala 

credit/leasing 

Durata 

Credit/Leasing 

(luni) 

Data acordarii Rata lunara 
Valoare ramasa la 

data prezentei cereri 
Valuta 

       

       

       

 
2. Proprietati detinute: 

Descriere mijloace fixe Valoare aproximativa 

(EUR) 

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 

Tipul produsului sau serviciului 

Vandut/prestat clientului 

Procentul aproximativ din total 

vanzari 

   

   

   

 

 

 

 

 

a.  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 extras de cont ultimele 3 luni       

 

▪Copie registru de incasari si plati (pe anul in curs)      

 

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

Utilizatorul este de acord cu acordarea si transmiterea de date. 

Utilizatorul declara ca in ultimii 5 ani nu s-a initiat nici o actiune executorie impotriva lui, 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 Riscurilor Bancare si ale Biroului Unic de Credit. Utilizatorul este constient 

de importanta urmarilor (si a celor juridice) in cazul in care datele din declaratie nu sunt conforme cu adevarul. 
 

In cazul unei abateri de la conditiile contractuale a Utilizatorului, Locatorul isi rezerva dreptul asupra procedurii de urmat. 

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

 

 

Data:__________________________ 

 

Semnatura:_____________________ 

 

Stampila: 

 

Nota: Pentru ca cererea sa fie valida toate rubricile trebuie completate sau barate daca nu se aplica 

 

 

Versiunea 1.0 

 

SC ________________________     

CUI _______________________  Nr. de inregistrare:____________________ 



Catre:IBB LOGISTIK 

 

 

ADEVERINTA DE  VENIT 

 
Subscrisa societate comerciala/ regie autonoma/ institutie _________________________, cu sediul in 

___________________________________________________________, inregistrata la Registrul Comertului sub 

nr.______________________, cod unic de inregistrare____________________________________________, legal 

reprezentata prin ____________________________________, adeverim prin prezenta ca 

____________________________________________ se afla in relatii contractuale cu noi din data 

de________________  pana la data de __________________. 

 

Venitul brut lunar, pe ultimele 3 luni:  

 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

 

 

 

Venitul brut este / nu este grevat de urmatoarele retineri:  

_____________________________________________________________. 

 

 

 

 

Director General   

  Director Economic 

 

Nume:___________________    Nume:___________________                                             

 

Semnatura:_______________     Semnatura: _______________                                            

 

 

 

 

 
Versiunea 1.0 

 

 

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  IBB LOGISTIK 

   

 

  

 
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 
 

Versiunea 1.0                                                   
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) 

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

perioada ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



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  S.C. IBB LOGISTIK 

SRL si totodata sa pun la dispozitia acestuia orice document pe care S.C. IBB LOGISTIK SRL il considera relevant pentru stabilirea naturii 

infractiunii si a imprejurarilor in care a fost savarsita. 

       Semnatura emitentului                                                                                            Semnatura autorizata si   

                                                                                                                                        stampila institutiei  

 

Versiunea 1.0        

 

 

DECLARATIE 

 

 



Subsemnatul__________________________________________________________________________, 

domiciliat in __________________________________________________________legitimat cu CI/BI, 

seria______, nr._________,  avand CNP___________________________________, declar prin prezenta 

ca am contractat urmatoarele credite sau alte angajamente de plata, atat in calitate de debitor, cat si in 

calitate de codebitor sau girant:   

 

 

** Sunt incluse: creditele de consum (leasing, credit bancar, achizitii de bunuri in rate, carduri cu 

overdraft, decoperiri de cont), credite imobiliare, alte angajamente de plata (pensii alimentare, CAR-uri, 

chirii, asigurari) 

 

 

Declar totodata ca am luat cunostinta ca, in cazul in care aceasta declaratie se va dovedi inexacta, S.C. IBB 

LOGISTIK SRL poate proceda la rezilierea de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei, 

a contractului de leasing. 

 

 

Data:  

Semnatura:  

Tip credit sau 

alt 

angajament** 

Data 

incepere 

credit/alt 

angajament 

Denumire  

Creditor 

Valoare 

initiala 

credit /alt 

angajament  

Moneda  Rata 

lunara 

datorata 

Perioada 

ramasa 

(luni) 

Valoare 

ramasa 

de plata  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       


