
                       

Către,
SOCIETATEA DE MICROFINANŢARE AURORA IFN   S. A.

CERERE  PRELIMINARĂ DE CREDIT
Nr.      __      /     __

1.SOLICITANT___________________________________________________
Sediul/adresa ______________________________________________________
Date de identificare _________________________________________________
Telefon /Fax_______________________________________________________
Persoana de contact autorizată_____________________Telefon______________
Cont bancar _______________________________________________________
Alte date__________________________________________________________
2.CREDITUL  SOLICITAT
Solicitantul  doreşte  un  împrumut  în  sumă  de  _____________
(_______________________________)  lei,  cu  o  dobândă  fixă  de  _____%  (rate
egale/anuităţi),  pentru  un  termen  de  ______________,  cu  o  perioadă  de  graţie  de
_____ luni, pe care îl voi utiliza pentru __________________________________

3. GARANŢII  PROPUSE : (solicitantul va completa lista de garanţii oferite)
GARANŢII  REALE :

Datele de
identificare
conform CF

Proprietari Elemente de
identificare ale

imobilului

GARANŢII  PERSONALE :
Nr.
crt.

       Numele  şi
       prenumele
       girantului

   Domiciliul         CNP       Telefon

Prin  prezenta,  declar  expres  că  am  luat  la  cunoştinţă  că  Societatea  de
Microfinanţare AURORA IFN SA îşi rezervă dreptul de a acorda credite în funcţie de
valoarea  garanţiilor  rezultate  în  urma  evaluării  acceptate.  Valoarea  împrumutului
posibil de acordat se va determina astfel încât valoarea ajustată a garanţiei ( 80 % din
valoarea de piaţă) să acopere în proporţie de 120 % din valoarea creditului şi valoarea
dobânzii și comisionului aferente, calculată pentru o perioadă de 12 luni.

Prin semnarea prezentei cereri preliminare de credit declar în mod expres că



am luat la cunoștință de condițiile și costurile de creditare oferite de societate.
Declar în mod expres că sunt de acord să achit azi, data întocmirii prezentei,
comisionul  de  constituire  dosar în  cuantum de  400  lei,  asumându-mi  expres
riscul neacordării creditului solicitat. 
De asemenea cunosc că după aprobarea cererii mele voi datora societății comisionul
de acordare a creditului în cuantum de ________lei (reprezentând ___ % din suma
aprobată), comisionul de administrare de ____ % calculat asupra soldului lunar al
creditului. 

La prezenta anexez:
- planul de afaceri/ studiul de fezabilitate, după caz;
- bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi întocmit la data de_________
şi balanţa de verificare pe lunile___________________anul__________/alte situaţii
financiar contabile;
- alte documente specifice solicitate de Societatea de Microfinanţare AURORA  IFN
S.A.

Prin semnarea prezentei, solicitantul confirmă că a citit în întregime conţinutul
cererii.
Notă !

Societatea  de  Microfinanţare  AURORA  IFN  S.A.  îşi  rezervă  dreptul  să
contacteze  orice  persoană  fizică  sau  juridică  despre  care  crede  că  poate  oferi
informaţii utile pentru luarea deciziilor în ceea ce priveşte împrumutul solicitat.

Dacă solicitantul doreşte ca unele entităţi să nu ia la cunoştinţă despre cererea
lui  de  credit,  trebuie  să  precizeze  numele  şi  motivul
(____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________).

Subsemnatul ___________________, reprezentant legal al solicitantului
de credit, declar cu acte justificative şi pe proprie răspundere, după caz, cunoscând
prevederile  art.  326  din  Codul  Penal  privind  falsul  în  declaraţii  şi  cunoscând
prevederile art.  244 din  Codul Penal  privind înşelăciunea,  că  toată documentaţia
depusă în susţinerea prezentei cereri este valabilă,  adevărată şi  în conformitate cu
realitatea de fapt şi de drept.

Societatea de Microfinanţare AURORA IFN S.A. va păstra aceste informaţii în
condiţiile respectării cerinţelor legale cu privire la confidenţialitate .

 Numele persoanei împuternicite              Funcţia                       Semnătura
___________________________     _______________        _______________ 


