F/PRI/CN/28/04
CERERE DE ACORDARE A CREDITULUI BANCAR
Nr. _______________
Subsemnatul/a_________________________________________________________________________,
/numele,
prenumele/
identificat/ă prin actul de identitate seria ___ nr. ______________, cod numeric personal _______________________, domiciliat/ă
în localitatea _________________________________, str. ____________________________________,
nr. _____, bl. ______, ap._____,
angajat/ă la ___________________________________, din data de ______________________, în funcția de ________________,
pe durata [ ] determinată; [ ] nedeterminată,
cu un venit mediu net lunar de ________________________ MDL, beneficiind de următoarele scutiri pe venit: [ ] personală [ ]
personală majorată [ ] scutirea soț/soție [ ] scutirea soț/soție majorată
[ ] scutire pentru persoana la întreținere _______________ (indicați numărul de persoane la întreținere)
solicit acordarea de Mobiasbanca – OTP Group S.A a unui credit în sumă de ___________________, pe un termen de ______ luni,
cu o perioadă de grație de _____luni și la o rată a dobânzii anuale de ________ %., pentru următoarele scopuri:
[ ] fără garanții, pentru nevoi personale
[ ] cu garanții, _________________________________ _______________________
Detalii privind bunul imobil (în cazul utilizării creditului pentru procurarea bunului imobil):
Bun imobil situat pe adresa ............................................, nr. cadastral (după caz) ............................., agreat la un preț de vânzarecumpărare de ...............................
În cazul unui credit cu garanții, eliberarea creditului se va efectua:
[ ] integral
[ ] în tranșe, după cum urmează:
[ ] prima tranșă în valoare de_______________________MDL, până la data de_______________
[ ] a doua tranșă în valoare de______________________MDL, pana la data de_______________
În calitate de asigurare a creditului solicitat, propun:


Garanții personale (nume, prenume fidejusor, IDNP):

1. ____________________________, angajat la _________________, din data de _____________, în funcție de
_____________________________, pe durata [ ] determinată; [ ] nedeterminată,
cu un venit mediu net lunar de ________________________ MDL, beneficiind de următoarele scutiri pe venit:
[ ] personală [ ] personală majorată [ ] scutirea soț/soție [ ] scutirea soț/soție majorată
[ ] scutire pentru persona la întreținere _______________ (indicați numărul de persoane la întreținere)
2. ____________________________, angajat la _________________, din data de _____________, în funcție de
_____________________________, pe durata [ ] determinată; [ ] nedeterminată,
cu un venit mediu net lunar de ________________________ MDL, beneficiind de următoarele scutiri pe venit:
[ ] personală [ ] personală majorată [ ] scutirea soț/soție [ ] scutirea soț/soție majorată
[ ] scutire pentru persona la întreținere _______________ (indicați numărul de persoane la întreținere)


garanții reale:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Totodată solicit să emiteți aferent creditului solicitat următorul card bancar:
[ ] MasterCard NEOS
[ ] MasterCard Standard Chérie (credit) MDL
[ ] Visa Classic (credit) MDL.
Rog să expediaţi lunar extrasul de cont aferent creditului solicitat la:
[ ] e-mail: _______________________________________________________
[ ] sucursala Mobiasbanca – OTP Group S.A. ________________________________
Sunt de acord să ridic cardul și codul PIN la sucursala Mobiasbanca – OTP Group S.A __________
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DECLARAȚIILE SEMNATARULUI:
Declar pe propria mea răspundere, cunoscând prevederile art. 238 din Codul Penal privind falsul in declaraţii, că toate datele din
prezenta cerere sunt reale și complete și că sunt de acord ca banca să efectueze orice verificare pe care o consideră necesară în legătură
cu datele din prezenta cerere.
Sunt de acord că Banca poate respinge prezenta cerere fără a prezenta motivul respingerii, iar în cazul în care respingerea cererii de
credit se bazează pe consultarea unei baze de date, Banca să mă informeze timp de 7 zile calendaristice, la adresa de e-mail indicată mai
sus, în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu caracteristicile bazei de date consultate.
Sunt de acord ca Banca să interogheze baza de date a Registrului bunurilor imobile deținut de I.P. ”Agenția Servicii Publice”, în
vederea verificării informațiilor furnizate de mine în legătură cu creditul solicitat.
Am primit documentul “Informaţii standard privind creditul pentru consumatori”, sunt informat şi accept oferta Băncii.
La cererea mea, am primit proiectul contractului de credit.

____ / ____________/ _________

Fidejusori:
____ / ____________/ _________

____ / ____________/ _________

______________________/semnătura/

______________________/Nume, Prenume
semnătura/
______________________/Nume, Prenume
semnătura/
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