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Nr. ……….. data …………..     S-a aprobat de către _____________________ un credit de_________ 
(înregistrării Cererii în Registrul     în cifre______  lei/euro ____ în litere___lei/euro pe o durata de _____  
de intrare-ieşire al CEC BANK S.A.)                                 luni, cu o rata lunara de________lei/euro 
                                                                                                                                                                            Semnatura 

CERERE DE CREDIT 
Nr. ___________ din**______________ 

 

I. Date privind creditul solicitat: 

Tipul creditului:  
           □ ipotecar     □ imobiliar     □ auto     □ clasic (achiziţie bunuri de folosinţă îndelungată)    □ alte tipuri de credite_______      

           □ nevoi personale cu asigurare de viaţă şi şomaj  □ nevoi personale extra 

           □ refinanţare cu asigurare de viaţă şi şomaj          □ refinanţare garantat cu ipoteci imobiliare 

Suma solicitată: _______________________                                  Durata de creditare: _______ luni 

Valuta creditului: ____________                                                      Perioada de tragere: ______luni 

Aport propriu (dacă e cazul) __________                                        Perioada de gratie: ____luni     

Modalitatea de rambursare:   □ Cu rate lunare de credit egale       Tipul solicitarii: □ Individuală        
                                                  □ Cu rate totale lunare egale                                       □ cu codebitori in număr de:___ 
Data scadenţei lunare a creditului solicitată ___________ 
 

 

IV. Venituri lunare certe, cu caracter de permanenţă luate in calcul [lei / echivalent lei]: 

Categorie de venit Solicitant 
Soţ/Soţie Solicitant 

(Codebitor) 

Alţi membri de familie 

declaraţi (Codebitori) 

Total venituri pe 

categorii 

Venit net lunar din salarii     

Alte venituri lunare cu caracter de 
certitudine si de permanenţă (pensii, 
chirii, arende, drepturi intelectuale, 
dividende, activitati independente, etc.) 

    

--------------------------------------- 
*     Se completează şi se semnează de către analistul  credite. 
**   Se vor  trece numărul şi data înregistrării în registrul de evidenţă a Cererilor de credite. 

*** Se va completa numai dacă adresa de reşedinţă sau de corespondenţă este diferită de adresa de domiciliu. 

II. Date privind Solicitantul creditului: 

Numele şi prenumele: _______________________________________  Cetăţenia: ________________________ 

Locul naşterii: __________________ Data naşterii: _______________________ Act de identitate: □  B.I. □  C.I. seria 
________ nr. _________, CNP:_________________, eliberat de ___________, la data de __________, valabil pana la_______ 
Locuiesc in mediu: □ Urban   □ Rural    Locuiesc la aceasta adresa de ____ani, si ______ luni 
Domiciliul: Localitatea:___________________, str_________________________________________, nr._____, bl_____, 
sc____, et____, ap____, judeţul/ sectorul_____________Cod poştal________ Telefon _____________ 
Reşedinţa***: Localitatea:________________, str__________________________________________, nr._____, bl_____, 
sc____, et____, ap____, judeţul/ sectorul_________Cod poştal________ Telefon _________________ 
Adresa de corespondenţă***: Localitatea:______________, str______________________________________, nr.___, bl___, 
sc___, et__, ap___, judeţul/ sectorul_________Cod poştal________ Telefon _________________ 
Situaţia locativă:                                                                                        Număr membri de familie care locuiesc       

□ Proprietate, fiind    □  Ipotecată           □ Liberă de sarcini                        şi gospodăresc împreună:            _______                                          
□ Chirie, la                □  Fondul de stat   □ Proprietar privat                        □ care realizează venituri certe,   
□ Parinţi, copii, alte rude şi afini                                                                      cu caracter de permanenta:       _______ 
□ Particular               □  Cu chirie            □  Fara chirie                               □ persoane în întreţinere:               _______ 
□ Locuinta de serviciu      □ Alte situatii (precizati)______________          □ din care sub 18 ani:                    _______                                                        
Studii: □ Superioare(facultate)  □ Postuniversitare                      Situaţia familială: □ Căsătorit(ă)    □ Necăsătorit(ă) 
            □ Liceu      □ Altele __________________                                                     □ Divorţat (ă)     □ Văduv(ă)                   
Locul de muncă: _____________________       Funcţia: _____________       Profesia de bază: ____________   

Vechimea la actualul loc de muncă:___ani___luni Domeniul în care îşi desfăşoară activitatea _________________  
Numar de salariati firma:_____________Forma de proprietate: □ De stat  □ Privata  □ Mixta 
Adresa firmei:__________________________________________________________________________________________ 
Ocupaţia actuală: □  Salariat(ă) □  Patron  □ Functie de conducere  □ Pensionar(ă) □ Rentier  □ Liber profesionist __________   
□ Altele  _______     Telefon serviciu:________________                    E-mail: _________________                                                
Accept să primesc materiale de marketing pe adresa: □ de domiciliu □ de resedinta □ de corespondenţă  

In prezent deţin/nu deţin instrumente de economisire la CEC Bank S.A./alte instituţii de credit. 
III. Date privind emiterea cardului de credit MasterCard în lei: 

Vă rog să dispuneţi emiterea unui card de credit, în condiţiile în care capacitatea de rambursare determinată ulterior aprobării 
creditului solicitat permite acest lucru. 
Limita maximă de card credit solicitată: ___________ lei 
Parola de securitate în relaţia cu Banca (numele şi prenumele de fată al mamei):___________________________ 

Numele şi prenumele, aşa cum doriţi să apară pe card (max 25 caractere): ________________________________ 

Adresa de remitere a extrasului de cont: □ Adresa de domiciliu □ Adresa de corespondenţă 
Accept să primesc materiale de marketing pe adresa de remitere a extrasului de cont:    □ DA □ NU 
Solicit rambursarea prin debitare directă a conturilor mele din CEC BANK S.A. cu:  □ Suma minimă de plată  sau □ Întreaga 
suma utilizată, În următoarea ordine 1. Cont card CEC BANK S.A. IBAN _______________________ 
                                                           2. Cont curent CEC BANK S.A. IBAN _____________________ 



                                              2/3 

 
V. Date despre situaţia litigiilor: 

Litigii patrimoniale cu terţii, având calitatea de pârât:                     Sunt in litigiu cu:                                                                      
                                                                                                        Având  obiectul: 
                                                                                                        Pentru suma de: 

□ NU 
 

□ DA _____________ 
__________________ 
__________________ 

Angajamente de plată exigibile şi neachitate la termen (rate, dobânzi, speze la 
credite/leasing/de alta natura, rezultate din angajamente proprii sau din garanţii acordate 
terţilor) 

□ NU 
 

□ DA (precizati) 
___________________ 

Angajamente de plată ce decurg din credite de consum (credit, leasing, C.A.R., etc.) 

1.       

2.       

T O T A L   *  * 

Total limite de credit pentru carduri de credit sau cu descoperire în cont deţinute 

1.       

2.       

T O T A L   *  * 

Angajamente de plată ce decurg din credite pentru investiţii imobiliare (credit, leasing, etc.) 

1.       

2.       

T O T A L   *  * 

Angajamente de plată de altă natură decât cele ce decurg din Contracte de credit de consum si din Contracte de credit 

pentru investiţii imobiliare (alte obligaţii lunare de plată de natură contractuală) 

1.       

2.       

T O T A L   *  * 
 

VII. Garanţii propuse [lei / echivalent lei]: 

� Ipoteca imobiliara de rang ___ asupra imobilului admis in garanţie: 
• Tipul proprietăţii:     � Apartament      � Casă/Vilă     � Garsonieră       � Teren 
• Detalii imobil:          nr camere______      suprafaţă______      an construcţie______      valoare estimată______ 

� Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente care sunt/vor fi deschise la oricare din unităţile CEC Bank 
S.A.  
� Ipoteca mobiliara asupra depozitelor colaterale în lei/euro deschise la Sucursala/Unitatea pilot/Agenţia_______CEC Bank S.A. 
� Venturi certe, cu caracter de permanenţă realizate de fideiusori 
� Bilet la ordin în alb emis de Împrumutat în favoarea Băncii şi avalizat de soţie/soţ/codebitor/garant real (dacă e cazul) 
� Autoturism Model __________________ An fabricaţie______  Valoare estimată__________ 
� Alte garanţii __________________  
 

VIII. Alte menţiuni: 

Imputernicesc CEC BANK S.A. să-mi reţină direct din contul curent orice sumă reprezentând datorii legate de aprobarea si derularea creditului şi 
mă oblig să alimentez contul fără vreo înştiinţare prealabilă. Declar că mi s-au adus la cunoştinţă costurile ce îmi revin, sunt de acord cu nivelul şi 
cu plata acestora, precum şi cu faptul că în cazul neaprobării Cererii sau a renuntarii de buna voie a mea la aceasta, Banca nu restituie sumele 
achitate. 

Imi exprim in mod expres consimtamantul privind dreptul Bancii de a prelucra informatiile inregistrate pe numele meu in evidentele proprii 
(informatii cu caracter personal si legate de derularea creditului) si de a le transmite tertilor in vederea prelucrarii/transferarii de catre acestia in 
scopul indeplinirii obligatiilor legale si contractuale. Sunt de acord ca Banca isi rezerva dreptul de aprobare a creditului, fara a fi obligata sa 
furnizeze explicatii cu privire la deciziile sale. 
Solicit ca CEC BANK S.A. sa-mi notifice orice modificare cu privire la continutul clauzelor contractuale referitoare la costurile aferente creditului 
solicitat prin prezenta cerere, diferit fata de cele prevazute prin contractul de credit pe care urmeaza sa-l inchei cu Banca dupa aprobarea 
creditului solicitat, astfel: 
□ la adresa de domiciliu □ la adresa de resedinta □ la adresa de corespondenta,  in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; 
□ la sediul Bancii, prin intermediul unei anexe (grafic de rambursare) la extrasul de cont, pastrat la Banca la dispozitia mea, urmand ca extrasul 
insotit de anexa sa mi se inmaneze la cererea mea expresa, la sediul Bancii, sub semnatura de primire. Ma oblig, in acest sens, sa solicit lunar 
extrasul de cont.  
Solicit ca CEC BANK S.A. sa ma informeze cu privire la orice modificare a ratei dobanzii aferente creditului solicitat, determinata de modificarea 
indicelui de referinta public utilizat de Banca la tipul de credit solicitat: 
□  prin intermediul unui extras de cont/grafic de rambursare, pus la dispozitia mea, de la data modificarii, la sediul Bancii, in conformitate cu 
prevederile contractului de credit pe care urmeaza sa il semnez dupa aprobarea creditului solicitat prin prezenta cerere de credit; 
□  prin ……………………………………..……… (se va completa de catre client, conform optiunii acestuia)  

Am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 677/2001 privind dreptul de acces la date, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi faptul că acestea 
pot fi exercitate printr-o Cerere scrisă adresată Băncii întocmită în conformitatate cu Legea nr. 677/ 2001. Declar că la data prezentei am luat la 
cunoştinţă despre prevederile „Condiţiilor Generale de Afaceri” emise de CEC BANK S.A., precum şi de condiţiile financiare cuprinse în Tariful 
de Comisioane şi Speze, pe care le accept ca parte integrantă a prezentei Cereri de Credit si pe care mă oblig să le respect întocmai. 

VI. Date privind obligaţiile de plată/angajamentele de plata ale Solicitantului si membrilor de familie declarati care nu 

sunt luati in calcul cu veniturile realizate: 

Declar pe proprie răspundere că la data prezentei nu inregistrez obligatii neachitate la scadenta fata de CEC BANK S.A. si/sau 
alte institutii de credit si nici datorii restante sau debite restante catre terti. Angajamentele de plată sunt: 

Valoare angajamente de plată  [lei] 

Cu altă frecvenţă 

Nr. 

crt. 

Număr/Data   

Contract/Document  

din care rezultă 

angajamentul de plată 

Valoarea  

Contractului/ 

Documentului 

prezentat 

Cu scadenţă  

lunară Frecvenţa 

(interval) 

Valoare 

aferentă 

Nume creditor/ grad 

de rudenie cu 

Solicitantul 
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ACORD de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A. 
Nr. ....................  /  ....................... (data emiterii)  

Îmi exprim în mod expres consimţământul ca CEC BANK S.A., înregistrată sub nr.758 în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter 
personal, operator de date cu caracter personal 1262, să prelucreze informaţiile indicate la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în 
evidenţele proprii şi să transmită către S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridică română cu sediul în str. Sfânta Vineri nr.29, etaj 4, sector 3, 
Bucureşti,  în vederea prelucrării acestor informaţii de către Biroul de Credit  S.A. şi consultării informaţiilor înregistrate pe numele meu în baza 
de date a Biroului de Credit S.A. de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit S.A. (instituţiile de credit, instituţii financiare nebancare 
şi de asigurări) în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii de creditare şi de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.   
Datele cu caracter personal prelucrate sunt: 
a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice autorizate* b) date si informaţii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurări** 
c) date referitoare la fraudulenţi***                                                      d) date referitoare la inadvertenţe constatate de CEC BANK S.A.****     

* cuprinde informaţii legate de: numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţa, numărul de telefon fix/mobil, codul 
numeric personal, cod ţară şi serie/număr paşaport în cazul persoanelor nerezidente; 
** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele 
restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date 
pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii 
contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi adresa angajatorului) şi informaţii legate de calitatea de 
fideiusor, codebitor sau beneficiar de poliţă de asigurare a persoanei fizice în legatură cu produsul acordat; 
*** cuprinde informaţii legate de: săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii în domeniul financiar-bancar, în relaţia directă cu CEC BANK S.A., 
constatate prin hotărâri judecatoreşti definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate; 
**** cuprinde informaţii legate de: date si informaţii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa 
solicitantului.  
Am luat la cunoştinţă faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a S.C. Biroul de Credit S.A. timp de 4 ani de la data 
ultimei actualizări. 
Am luat la cunoştinţa faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr.790/12.12.2001, astfel: 
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii 
sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată si condiţiile în care pot fi 
exercitate; 
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Biroul de Credit S.A. la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, 
confirmarea faptului că datele în legatură cu mine sunt sau nu prelucrate de către acesta. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se 
adresează o Cerere, întocmită în forma scrisă, datată şi semnată către S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: ” Biroul de Credit S.A., str. Sfânta 
Vineri nr.29, etaj 4, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030203 ”, sau prin e-mail: situaţie@birouldecredit.ro, în care să se comunice datele personale 
ale persoanei vizate (inclusiv un număr de telefon) şi să se ataşeaze o copie lizibila după buletinul sau cartea de identitate; 
(iii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea 
în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în 
următoarele condiţii: se adresează o Cerere către instituţia care a înscris datele la Biroul de Credit S.A., întocmită în formă scrisă, datată şi 
semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Cererii i se va ataşa o 
copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului; 
(iv) Dreptul de opoziţie: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea  particulară, ca 
datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest drept poate fi 
exercitat în următoarele condiţii: se adresează o Cerere către CEC BANK S.A., întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor  
menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a persoanei. Cererii i se va ataşa o 
copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului. 
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii 
care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin 
mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul 
ori alte asemenea aspecte; 
(vi) Dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apararea 
oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care mi-au fost încălcate. 
 

IX. Secţiune semnături Solicitant: 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că toate datele din prezenta Cerere, precum şi din 
documentele anexate, sunt reale. Mă oblig să respect toate clauzele Contractului de credit pe care îl voi încheia cu CEC BANK S.A. în cazul 
aprobării Cererii de credit. Declar prin semnarea prezentei, că am luat la cunoştinţă şi sun de acord cu datele cuprinse în prezenta Cerere, 
precum şi cu cele din anexe care fac parte integrantă din aceasta. Prin semnarea prezentei, imi exprim consimţământul meu expres în vederea 
consultării de către CEC BANK S.A. a bazelor de date a Centralei Riscului de Credit şi Biroului de Credit S.A. cu privire la persoana mea. 
Solicitant: Nume si prenume __________________________ Semnătura___________________ Data semnării prezentei Cereri ____________ 

Confirm ca am primit Formularul de comunicare privind depunerea la sediul Bancii a documentatiei de credit nr……........…./………, prin 
care mi se confirma ca am depus la Sucursala/Unitatea Pilot/Agentia ________________________ toate documentele solicitate, 
necesare constituirii dosarului de credit, in forma si continutul conforme cu cerintele Bancii. Inteleg si sunt se acord ca, in cazul in care in 
procesul de analiza a cererii mele de credit Banca imi va solicita si alte documente necesare pentru luarea deciziei de aprobare a creditului 
solicitat, sa prezint in termenul cel mai scurt posibil documentele in forma si continutul solicitate de Banca. 
Data semnării __________________                                                             Semnătura Solicitant ______________________ 
Se va semna de client la data primirii formularului de confirmare de la Banca. 
Confirm ca am primit de la Sucursala/Unitatea Pilot/Agentia……………………..… Formularul de informare nr……..…./…….…., privind 
respingerea cererii mele de credit. 
Data ………                                                                 Semnatura clientului …………………………….. 
Se va semna de client in cazul respingerii cererii de credit, la data returnarii documentatiei de credit depusa la Banca.   
 

X. Secţiune semnături Codebitori: 

Declar prin semnarea prezentei, că am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu datele cuprinse în prezenta Cerere, precum şi cu cele din anexe  
care fac parte integrantă din aceasta. Mă oblig să respect toate clauzele Contractului de credit pe care îl voi încheia cu CEC BANK S.A. în cazul 
aprobării Cererii de credit. Prin semnarea prezentei, imi exprim consimţământul meu expres în vederea consultării de către CEC BANK S.A. a 
bazelor de date a Centralei Riscului de Credit şi Biroului de Credit S.A. cu privire la persoana mea. 
Codebitor: Nume şi prenume __________________________Semnătură_______________ Data semnării prezentei Cereri __________ 
Codebitor: Nume şi prenume __________________________Semnătură_______________ Data semnării prezentei Cereri __________ 
 

XI. Secţiune semnături CEC BANK S.A.: 

Nume şi prenume/Funcţia____________________________                 Semnătură ________________________ 
Data _________________________                                           Data remiterii prezentei Cererii catre Departamentul Carduri_________________ 

 


