
 

CERERE DE CREDIT NR. _________/______________ 

 

1. DATE CU PRIVIRE LA CREDITUL SOLICITAT 

Tipul creditului: Investiții garantat cu ipotecă imobiliară 

Nevoi personale nenominalizate 

Creditul AUTO 

Contul bancar                          

Suma solicitată  Durata de creditare (luni)  

Aport propriu (lei) Modalitate rambursare   

Scadența lunară la data de  

Tipul garanțiilor Personale Codebitori Imobil 

    

2. DATE PRIVIND SOLICITANTUL DE CREDIT 

Nume complet  CNP  

Data nașterii  Locul nașterii  

Act de identitate  B.I. C.I. Pașaport Seria  Numărul  

Eliberat de către  La data de  

Domiciliul  

Reședința  

Situația locativă Proprietate Chirie Altă situație  

 Ipotecată Fondul de stat  

 Liberă de sarcini Proprietar privat  

Stare civilă  

Număr membri de familie care locuiesc și gospodăresc împreună (inclusiv solicitantul) din care  

 Număr persoane care realizează venituri certe permanente (incluzând solicitantul)  

 Număr persoane în întreținerea solicitantului  

Studii Minimale (1-8) Liceu Universitare Post universitare 

Ocupația actuală  Profesia de bază  

Vechimea la actualul loc de muncă  Ani  Luni 

Contractul de muncă este pe perioadă Determinată Nedeterminată 

Forma de proprietate a companiei angajatoare De stat Privată Mixtă Bugetară 

Sector de activitate  

Telefon fix  Telefon 

mobil 

 E-mail  

 

3. VENITURI LUNARE CERTE CU CARACTER DE PERMANENȚĂ LUATE ÎN CALCUL 

Categorie de venit Solicitant Soț/Soție solicitant 

(Codebitor) 

Total venituri pe categorii 

Salariul net    

Pensia/Indemnizația 

lunară 

   

Alte venituri lunare cu 

caracter permanent 

   

 

Declar pe proprie răspundere că la data semnării prezentei cereri de credit sunt angajatul societății mai sus 

menționate și: 

Nu sunt înscris pe lista locurilor de muncă 

restructurate/preaviz 

Sunt înscris pe lista locurilor de muncă 

restructurate/preaviz 

 

 



4. ANGAJAMENTE DE PLATĂ AFLATE ÎN DERULARE (ÎN CALITATE DE TITULAR SAU 

CODEBITOR) 

Angajamente de plată decurgând din contracte de credit și asimilate: Credite de consum, credite 

imobiliare, leasing auto sau imobiliar, descoperiri de cont, rate C.A.R., etc. 

Nr. 

crt. 

Tip credit Nume 

creditor 

Calitate Valoare 

inițială 

Valuta Rată 

lunară 

Restanțe Refinanțat? 

1        DA 

2        DA 

3        DA 

4        DA 

 

5. LITIGII CU TERȚII ȘI POPRIRI 

Declar prin prezenta că  

NU sunt implicat(ă) în litigii care afectează sau pot 

afecta semnificativ bonitatea mea de plată  

Sunt implicat(ă) în litigii care afectează sau pot 

afecta semnificativ bonitatea mea de plată 

La solicitarea S.M. AURORA I.F.N. S.A., mă oblig să comunic acesteia documentele care atestă gradul de 

îndatorare și litigiile cu terții. DA NU 

Declar prin prezenta că 

NU înregistrez popriri pe conturi deschise la bănci Înregistrez popriri pe conturi deschise la bănci 

 

Nr/Data Motiv instituire poprire Tipul popririi* Creditorul Valoarea din actul de 

înființare a popririi 

     

     

*executorie, asiguratorie, fiscală, prin executor judecătoresc, prin executor bancar 

 

ALTE OBLIGAȚII RECURENTE (pensii alimentare, chirii, taxe, impozite, asigurări) 

Suma lunară de plată _______________lei Descriere angajament:____________________________________ 

 

 

6. SUNT DE ACORD CU PLATA COMISIONULUI DE ANALIZA ÎN VALOARE DE 250 LEI ÎN 

CAZUL APROBĂRII CREDITULUI:  □ DA □ NU 

 

7. GARANȚII PROPUSE 

Ipotecă imobiliară  asupra imobilului admis în garanție. Tipul proprietății: 

Apartament Casă/Vilă Garsonieră Detalii imobil (nr camere, 

anul construcției) 

 

 

Venituri certe, cu caracter permanent realizate de persoane fizice (fidejusori și/sau codebitori). 

 

8. INFORMAȚII PRIVIND RISCURILE ASOCIATE ÎMPRUMUTURILOR 

Pentru contractul de credit încheiat de solicitant cu S.M AURORA IFN S.A. în monedă locală și cu dobândă fixă 

pentru toată perioada creditării se poate identifica un risc de venit și un risc general de credit reflectat de: 

- posibilele fluctuații ale venitului declarat în faza precontractuală, în sensul diminuării acestuia, cu efect direct și 

imediat - afectarea posibilității de plată a ratelor; 

- posibilele fluctuații ale ratelor de dobândă penalizatoare datorate, având în vedere posibilele fluctuații ale 

venitului declarat în condițiile prezentate mai sus; 

- nerespectarea angajamentelor legate de contractul de credit poate genera consecințe financiare și/sau juridice 

precum: 

* dobânda penalizatoare: pentru ratele de credit restante, se percepe o dobândă penalizatoare, care se calculează 

pe bază de procent fix de 3 puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică la principalul 

restant. ( Rata dobânzii penalizatoare aplicabilă în cazul creditelor restante va fi de 2 puncte procentuale care se 

vor adăuga la rata dobânzii curente în cazul în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una dintre 

următoarele situații: șomaj, reducere drastică a salariului, deces. Prin reducerea drastică a salariului se înțelege o 

reducere de cel puțin 15% din valoarea acestuia. Această dobândă va fi percepută până la încetarea evenimentului 

care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 

6 luni.) 

* în cazul acumulării unor întârzieri consecutive mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform 



prevederilor contractuale, creditorul este îndreptățit să declare scadența anticipată a întregului credit; 

* în situația declarării scadenței anticipate a creditului, creditorul va percepe o dobândă penalizatoare în procent 

fix de 2 puncte, care se adaugă la rata dobânzii prevăzute în contract.  

* după declararea scadenței anticipate și până la declanșarea executării silite termenul nu poate fi mai mic de 3 

luni, dar poate fi scurtat la solicitarea expresă a consumatorului. 

9. INFORMAȚII PRIVIND GRADUL TOTAL DE ÎNDATORARE AL 

SOLICITANȚILOR 

Pentru contractele încheiate de consumatori cu S.M. AURORA IFN S.A. gradul total de îndatorare admis pentru 

un solicitant (inclusiv obligația lunară ce decurge din prezenta cerere) este de 40%.   

S.M. AURORA IFN S.A. recomandă tuturor clienților săi menținerea unui grad de îndatorare optim pentru 

evitarea îndatorării excesive. 
 

10. ALTE MENȚIUNI 

Declar că mi s-au adus la cunoștință costurile ce îmi revin, sunt de acord cu nivelul și cu plata acestora, precum și 

cu faptul că în cazul neaprobării Cererii sau a renunțării de bună voie a mea la aceasta, S.M. AURORA I.F.N. 

S.A. nu restituie sumele achitate de mine terților în vederea constituirii dosarului de analiză. 

Îmi exprim în mod expres consimțământul privind dreptul S.M. AURORA I.F.N. S.A. de a prelucra informațiile 

înregistrate pe numele meu în evidențele proprii (informații cu caracter personal și legate de derularea creditului) 

și de a le transmite terților în vederea prelucrării/transferării de către aceștia în scopul îndeplinirii obligațiilor 

legale și contractuale. Sunt de acord că S.M. AURORA I.F.N. S.A.  își rezervă dreptul de aprobare a creditului, 

fără a fi obligată să furnizeze explicații cu privire la deciziile sale. 

Am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor și drepturile ce îmi revin în baza 

acestuia.  

11. SECȚIUNE SEMNĂTURI SOLICITANT 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, că toate datele din 

prezenta Cerere, precum și din documentele anexate, sunt reale. Mă oblig să respect toate clauzele Contractului 

de credit pe care îl voi încheia cu S.M. AURORA I.F.N. S.A. în cazul aprobării Cererii de credit. De asemenea, 

mă oblig să informez S.M. AURORA I.F.N. S.A. cu privire la schimbarea locului de muncă pe parcursul derulării 

creditului, în termen de 5 zile calendaristice de la prezentarea la noul loc de muncă și să depun documente care să 

ateste acest lucru. Declar pe proprie răspundere că membrii de familie declarați ale căror venituri sunt luate în 

calcul la evaluarea bonității mele în calitate de codebitori gospodăresc împreună cu mine. Declar prin semnarea 

prezentei, că am luat la cunoștință și sunt de acord cu datele cuprinse în prezenta cerere.  

Solicitant: Nume și prenume _________________, Semnătura__________________, Data 

semnării____________ 

 

Solicit S.M. AURORA I.F.N. S.A. confirmarea că am depus toate documentele solicitate, necesare constituirii 

dosarului de credit, în forma și conținutul conforme cu cerințele instituției. Înțeleg și sunt de acord ca, în cazul în 

care, în procesul de analiză al cererii mele de credit îmi vor fi solicitate și alte documente necesare pentru luarea 

deciziei de aprobare a creditului solicitat, să prezint în termenul cel mai scurt posibil documentele în forma și 

conținutul solicitat de S.M. AURORA I.F.N. S.A. 

 

Solicit ca S.M. AURORA I.F.N. S.A. să mă informeze cu privire la acordarea sau neacordarea creditului, astfel: 

la adresa de domiciliu □ la adresa de corespondență, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire____________________________________________________ 

telefonic la numărul _______________________________________ 

prin e-mail la adresa: ______________________________________ 

 

12. SECȚIUNE SEMNĂTURI CODEBITORI/FIDEJUSORI 

 

Declar prin semnarea prezentei, că am luat la cunoștință și sunt de acord cu datele cuprinse în prezenta cerere de 

împrumut precum și cu cele din anexele care fac parte integrantă din acesta. Mă oblig să respect toate clauzele 

Contractului de credit pe care îl voi încheia cu S.M. AURORA I.F.N. S.A. în cazul aprobării Cererii de credit. De 

asemenea, mă oblig să informez S.M. AURORA I.F.N. S.A. cu privire la schimbarea locului de muncă pe 

parcursul derulării creditului, în termen de 5 zile calendaristice de la prezentarea la noul loc de muncă și să depun 

documente care să ateste acest lucru.  

 

 

 



CODEBITOR: Nume și prenume ______________________, Semnătura ____________________,  

Fidejusor: Nume și prenume ______________________, Semnătura ____________________,  

Fidejusor: Nume și prenume ______________________, Semnătura ____________________,  

Fidejusor: Nume și prenume ______________________, Semnătura ____________________,  

Fidejusor: Nume și prenume ______________________, Semnătura ____________________,  

Fidejusor: Nume și prenume ______________________, Semnătura ____________________,  

Fidejusor: Nume și prenume ______________________, Semnătura ____________________.  

 

13. DECLARAȚII GENERALE 

Înțeleg că îndeplinirea tuturor condițiilor menționate nu îmi conferă dreptul implicit la acordarea creditului 

solicitat. Declar că am luat la cunoștință de toate condițiile de acordare a creditului solicitate în prezenta 

cerere, inclusiv de costurile aferente. Instituția este îndreptățită să rețină copii ale documentelor furnizate 

de Solicitant în cazul respingerii cererii.  

Declar că am fost informat cu privire la dreptul de a-mi fi aduse la cunoștință cu minim 15 zile, înainte de 

încheierea contractului de credit, informațiile precontractuale prevăzute în OUG 50/2010 și/sau OUG 52/2016 

privind contractele pentru consumatori. 

 

Semnătura persoanei angajate care consiliază solicitantul în completarea cererii. 

Nume și prenume ______________________, Semnătura__________________ 

 

ANALIZA CERERII 

S-a aprobat de către COMITETUL DE CREDITE Un credit în valoare de  

Suma în litere  Pe o durată de  

Cu o rată lunară de  

 

 

 

 

 




