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Nr. ……….. data …………..     
(înregistrării Cererii în Registrul      
de intrare-ieşire al CEC BANK S.A.)            

ANEXA LA CEREREA DE CREDIT  
Nr. ___________ din**______________ 

 

I.Date privind Codebitorul/Fideiusorul: 
Numele şi prenumele: _______________________________________  Cetăţenia: ______________________ 
Locul naşterii: __________________ Data naşterii: _______________   
Act de identitate: □  B.I. □  C.I. seria ________ nr. __________________, eliberat de _____________________ la 
data de _____________, valabil până la ____________, CNP:___________________________ 
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 _________________ 
Locul de muncă: _____________________ Funcţia ________________ Profesia de bază: ________________  
Vechimea la actualul loc de muncă: ______ani _______luni      
Adresa firmei:___________________________________________________________________________ 
Domeniul în care îşi desfăşoara activitatea ____________________________ Număr salariaţi firma: ______ 
Ocupaţia actuală: □ Salariat(ă) □ Patron □ Rentier □ Pensionar(ă) □ Liber profesionist  __________________              
Telefon serviciu_____________________      E-mail _______________________________________________ 
 

II. Venituri lunare certe, cu caracter de permanenţă realizate de Codebitor/Fideiusor  [lei / echivalent lei]:
Categorie de venit  Total venituri pe categorii 
Venit lunar din salarii  
Alte venituri lunare certe, cu caracter de permanenţă (pensii, chirii, arende, 
drepturi intelectuale, dividende, activitati independente, etc.)  
 

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   *  
 

IV. Date despre situaţia litigiilor Codebitorului/Fideiusorului:
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, rezultate din angajamente proprii sau din garanţii acordate terţilor) 

□ NU 
 

□ DA (precizati) 
________________ 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că toate datele din 
prezenta Anexa sunt reale. 
V. Secţiune semnături Codebitor/Fideiusor:
Codebitor: Nume si prenume _____________________________________ Semnătura______________________ 
Data semnării prezentei Anexe __________________ 
 

III. Date privind obligaţiile de plată/angajamentele de plata ale Codebitorului/Fideiusorului: 
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 / echivalent 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 
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Nota: 
Prezenta declaratie se va da de catre membrii familiei ale caror venituri sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii clientului si de 
catre fideiusori. 
In declaratiile date de membrii familiei ale caror venituri sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii clientului, persoanele in cauza 
vor declara pe proprie raspundere si faptul ca locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul. 


