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CERERE DE CREDIT

Date personale
SOLICITANT
Nume
Prenume
Patronimic
Nume / Prenume anterior (se completează în cazul schimbării numelui / prenumelui)
Data naşterii
ziua
luna
anul
Sex
М
F
Cetăţenie
Republica Moldova
Act de identitate
Buletin de identitate
Seria
№
Cod pers.
Data eliberării documentului
ziua
luna
anul
Valabil până la
ziua
luna
anul
Domiciliu real
Cod poştal
raion
oraş / sat
Strada
Nr.
Ap.
Statut domiciliu: proprietar
chiriaş
chiriaş la stat
locuiesc cu părinţii
locuiesc cu proprietarul
fără LPT
Reşedinţa (se completează numai dacă este diferită de domiciliu)(conform vizei din buletin)
Cod poştal
raion
oraş / sat
Strada
Nr.
Ap.
Perioada înregistrării pe adresa de reşedinţă:
până la 1 an
de la 1 până la 3 ani
de la 3 până la 10 ani
mai mult de 10 ani
Informaţia de contact:
Telefon de la domiciliu
Mobil
E-mail
Starea sociala
învăţ
lucrez
Informaţia privind locul actual de muncă (sau de studii)
Denumirea organizaţiei
Cod fiscal organizatie
Adresa organizaţiei
oraşul

Telefon de la reşedinţa
Telefon de la serviciu

Funcţia actuală

întreprinzător
funcţionar
director/ directorul – adj. organizaţiei

Tipul contractului de muncă

Perioadă nedeterminată

Stagiul de lucru în funcţie deţinută

şomer

pensionar
tel. la organiz.
tel. res.umane

strada

Nr.

şef/şef-adj. direcţiei/secţiei
alte ______________________________
Perioadă determinată

Pînă la 6 luni

de la 6 luni până la 1 an

de la 1 până la 5 ani

peste 5 ani

Stagiul de lucru în organizaţie dată
Pînă la 1 an
de la 1 până la 5 ani
de la 5 până la 10 ani
peste 10 ani
Salariu
Pensie
Dividende
Activitatea de antreprenoriat
Surse de venituri:
Drepturi de autor
Chirii
Alte _______________________________________

Venit net lunar
Starea civilă

căsătorit (ă)

Studii

Medii

Persoane în întreţinere

da

Proprietăţi imobiliare

casa individuală
apartament în bloc locativ
garaj
teren de pământ cu construcţie
teren de pământ fără construcţie
alt ______________________________

Autoturism
Tipul mijl. de transport
Permis de conducere
№
Data eliberării documentului

Speciale

necăsătorit (ă)
Universitare

divorţat (ă)
Postuniversitare

văduv (ă)
Alte __________________________

(indicaţi numărul ___, din care: copii sub 18 ani ___, alte persoane ___ )

da

nu
data producerii

ziua

Cooperare cu instituţii bancare:

luna
da

nu

anul

nu
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Denumirea băncii
Tipuri de conturi

de depozit
de credit

Salariu prin BC Victoriabank SA:
Deţinător card bancar:



curent
de card

da
da

(indicaţi tipul ___________________________________)

nu
nu

Credite şi împrumuturi active în prezent (*indicaţi denumirea organizaţiei):
da
nu
BC «Victoriabank» SA
Altă bancă
_________________________
altă organizaţie
___________________________
Suma creditului
Suma creditului nerambursat
Termenul de scadenţă
Declar pe proprie răspundere ca valoarea ratei lunare de rambursat este în suma de:
MDL
SOŢUL/SOŢIA*se completează în mod obligatoriu (nu se referă la solicitanţii celibatari/văduvi/divorţaţi)
Nume, prenume, patronimic
Act de identitate
Seria
№
Cod pers.
Data eliberării documentului
ziua
luna
anul
Valabil până la
ziua
luna
anul
Starea socială a soţului /soţiei
învaţă
lucrează
nu lucrează
la pensie
Informaţia privind locul de muncă (sau de studii)
Denumirea organizaţiei
tel. la organiz.
Adresa organizaţiei
oraşul
strada
Nr.
Funcţia actuală
Surse de venituri:

întreprinzător
funcţionar
şef/şef-adj. direcţiei/secţiei
director/ directorul – adj. organizaţiei
alte ______________________________
Salariu
Pensie
Dividende
Activitatea de antreprenoriat
Drepturi de autor
Chirii
Alte _______________________________________

Venitul net lunar




Venitul net lunar total (al familiei)


Soţ/Soţie

Documentele, anexate la cerere:
Copie buletinului de identitate
Adeverinţa de salariat / Adeverinţa privind venituri-cheltuieli
Copie carnetului de munca / Contractului de munca / Autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii
Declaraţia privind lipsa sau existenţa datoriilor la alte instituţii financiare
Informaţia adiţionala despre Solicitant
Altele ___________________________________

Solicitant

Confirm ca sunt familiarizat cu Tarifele pentru deservirea persoanelor fizice în cadrul BC
„Victoriabank” SA şi cu condiţiile de acordare a creditelor conform prevederilor art. 32 „Acordarea
de credite” din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 şi prevederilor
Regulamentului BNM cu privire la dezvăluirea de către băncile licențiate din Republica Moldova a
informației despre activitatea lor financiara”.
Confirm că sunt familiarizat cu faptul că dacă eu (sau debitorul ipotecar (după caz)) nu consimt(e) să
semnez(e) cu Banca contractul de ipotecă - Act notarial investit cu formulă executorie întru
asigurarea creditului solicitat, Banca va aplica suplimentar la costurile creditului un comision de 2%
din valoarea creditului. (se aplică doar pentru bunurile imobile). Astfel, optez pentru:
Contract de ipotecă
Contract de ipotecă - Act notarial investit cu formulă executorie

Semnătura solicitantului

Cerere:
Eu, subsemnatul, solicit un credit în lei în următoarele condiţii:
Suma creditului, (MDL):
Perioada (în luni):
Obiectul creditului:
Contribuţia proprie, (MDL):
Garanţii:
(descrierea succintă a gajului: adresa,
componenţa, etc.)

Semnătura debitorului
ipotecar (după caz)

Data
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Declar pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate la Cerere. Sunt de acord ca Banca să verifice informaţia oferită, utilizând toate sursele accesibile.
Sunt de acord ca în cazul refuzului de acordare a creditului, Banca nu este obligata sa îmi argumenteze motivul acelui refuz.
Referitor la consecinţele prezentării datelor sau informaţiilor false, inclusiv răspunderea penală conform art. 238 al Codului penal al Republicii Moldova, am fost
informat.

Legile Republicii Moldova 985/18.04.2002 Codul penal al Republicii Moldova Monitorul Oficial 128-129/1012, 13.09.2002
Articolul 238. Dobândirea creditului prin înşelăciune
Prezentarea cu bună-ştiinţă a unor informaţii false în scopul obţinerii unui credit sau majorării sumei acestuia, sau obţinerii unui credit în condiţii avantajoase dacă prin
aceasta au fost cauzate instituţiei financiare daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1500 la 3000
unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate.

Semnătura solicitantului

Data

Semnătura soţului
(soţiei)*/fidejusorului
* obligatoriu (nu se refera la
solicitanţii celibatari/văduvi/divorţaţi)

Cererea examinată de:
Economistul

* modificat conform procesului-verbal al CA nr.277 din 29.03.2013

Data
Semnătura

Data

