
 

 
 

 

 
Nr. ……….. data …………..      S-a aprobat de c�tre ………………… 
(înregistr�rii cererii în Registrul        ….……………………………...……… 
de intrare-ie�ire al CEC BANK S.A.)        un credit de ..….…….………..….. lei 

                     (în cifre) 
…………..…………….……………..lei 

                                               (în litere) 
                  Semn�tura* 

                          ………………………... 
 

CERERE DE CREDIT SENIOR 

NR. …………… din** …………………………. 

 
I. Date privind clientul: 

1. Numele �i prenumele …………………………...…………………………………...…; 
2. Data �i locul na�terii …………………………………...………...…………………......; 
3. Act de identitate: B.I./C.I. seria…..., nr. …….……, eliberat de …..…...……... la data de ………………….……, cod 
numeric personal ………………….……….; 
4. Domiciliul: localitatea………………….…., str..………….…….., nr.., bl…., sc….., et..., ap..., jude�ul/ 
sectorul……………………..….; situa�ia locativ�: situa�ia locativ�: proprietate/p�rin�i, copii, alte rude �i afini/chirie 
fond locativ de stat/particular cu sau f�r� plata chiriei; 
5. Re�edin�a: localitatea ………………..………., str. ………..…………….., nr….., bl.….., sc.….., et.…..., ap. ..., 
jude�ul/sectorul ……………………….; 
6. Profesia de baz� ……………………………………..………..……………….……...; 
7. Ocupa�ia actual� ………………………………..………………..…………...……….; 
8. Telefon domiciliu/re�edin�� ……………………………………….……….…..……..; 
9. Situa�ia familial� (c�s�torit, nec�s�torit, divor�at, v�duv) ………………...…..………....; 
10. Date privind so�ia/so�ul: 
Numele �i prenumele …………………………………………………….........……......…; 
Data �i locul na�terii   ………………………………………………...………..…..….......; 
Act de identitate: B.I./C.I. seria ....., nr. .…...……..…, eliberat de ……………….......… la data de …………..……, cod 
numeric personal .………………….……..; 
Domiciliul: localitatea ………….......…..…., str. …………….…………, nr. ….., bl. .…,  sc. ….,  et. …..,  ap. …..,  
jude�ul/sectorul ……………………….………...; 
Re�edin�a: localitatea …………………………., str. …………..………, nr. ….., bl. .…,  sc. ….,  et. …..,  ap. …..,  
jude�ul/sectorul ………………………………....; 
Profesia de baz� …………………………………………..………………...…….…....…; 
Ocupa�ia actual� ………………………………………..……………………....……....…; 
Locul de munc� ……………………………………………….……………………....….; 
Telefon serviciu ………....…, telefon domiciliu/re�edin�� ……….………………..….… . 
11. Num�rul membrilor din familie cu care declar c� locuiesc �i gospod�resc  împreun� ….…., din care …….… 
realizeaz� venituri certe, cu caracter de permanen��. 
12. Num�rul contului curent deschis la CEC BANK S.A. este …………………………….……. Sunt de acord s� achit 
din acest cont curent toate datoriile ce îmi revin. Pl��ile se vor efectua de c�tre CEC BANK S.A. În acest scop 
împuternicesc CEC BANK S.A. s�-mi re�in� direct din contul curent orice sum� reprezentând datorii legate de 
derularea creditului. 
 Declar c� mi s-au adus la cuno�tin�� costurile ce îmi revin, sunt de acord cu nivelul �i cu plata acestora, 
precum �i cu faptul c� în cazul neaprob�rii cererii CEC BANK S.A. nu restituie sumele achitate. 
 

II. V� rog s� analiza�i posibilitatea aprob�rii unui credit SENIOR în sum� de ………………………..... lei.  
                                (în cifre �i în litere) 

 
III. Garantez rambursarea creditului cu pensiile de încasat în lunile în care voi efectua trageri din credit. Din 

pensia lunar� am efectuat prin contul curent deschis la CEC BANK S.A. pl��i ale facturilor c�tre societ��i 
prestatoare de servicii în valoare de………………..…..…. lei. 

 
 

---------------------------------- 
*    Se completeaz� �i se semneaz� de c�tre persoana cu atribu�ii în analiza creditelor. 
**  Se vor trece num�rul �i data înregistr�rii în registrul de eviden�� a cererilor de credite. 



 
 

 

IV. Venituri certe, cu caracter de permanen��: 
 

 

 
V. Declar pe proprie r�spundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declara�ii, c� toate 

datele din prezenta cerere, precum �i din documentele anexate, sunt reale.  
M� oblig s� respect toate clauzele contractului de credit pe care îl voi încheia cu CEC BANK S.A. în cazul 

aprob�rii cererii. 
 

VI. Declar pe proprie r�spundere c� nu înregistrez obliga�ii neachitate la scaden�� fa�� de CEC BANK S.A.  
�i/sau fa�� de alte b�nci �i nici datorii restante sau debite restante c�tre ter�i. 

În prezent de�in/nu de�in instrumente de economisire la CEC BANK S.A./alte b�nci. 
Declar pe proprie r�spundere c� la data solicit�rii creditului angajamentele de plat� (principal, dobând� �i 

orice alte costuri) sunt:  
 
a) Angajamente de plat� decurgând din credite de consum (credit, leasing, C.A.R., etc.)  
 

Nr. Creditor Num�rul/  Valoarea  Valoare angajamente de plat�   
crt.  data contractului cu scaden��  cu alt� frecven�� 

  contractului (lei) lunar� 
(lei) 

frecven�a 
(nr. luni interval) 

valoare af. Intervalului 
(lei) 

1.       
2.       
…       

T O T A L    *  
 
b) Angajamente de plat� decurgând din credite pentru investi�ii imobiliare (credit, leasing, etc.) 

 
c) Angajamente de plat� de alt� natur� decât cele decurgând din contracte de credit de consum �i din contracte de  
credit  pentru investi�ii imobiliare 
 

Nr. Valoare angajamente de plat� de alt� natur�   
crt. cu scaden��  cu alt� frecven�� 

 

Num�rul/data documentului  
din care rezult� angajamentul de plat� 

lunar� 
(lei) 

frecven�a 
(nr. luni interval) 

valoare af. Intervalului 
(lei) 

1.     
2.     
…     

T O T A L  *  

 
Declar pe proprie r�spundere c� la data solicit�rii creditului nu înregistrez/înregistrez litigii cu ter�ii: 

……………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
            (in cazul existen�ei litigiilor cu ter�ii se vor preciza, dup� caz, ter�ii, litigiile �i motivele care au condus la situa�iile respective). 
 

VII. Îmi exprim în mod expres consim��mântul privind dreptul CEC BANK S.A. de a prelucra informa�iile 
înregistrate pe numele meu în eviden�ele proprii (informa�ii cu caracter personal �i legate de derularea creditului) �i 
de a le transmite ter�ilor în vederea prelucr�rii/transfer�rii de c�tre ace�tia în scopul îndeplinirii obliga�iilor legale �i 
contractuale. Tototdat�, sunt de acord cu transmiterea de c�tre Ministerul Muncii, Familiei �i Egalit��ii de �anse - 
Inspec�ia Muncii a unor date cu caracter personal privind rela�iile de munc� ale subsemnatului, c�tre                 
CEC BANK S.A. 

 

 
 

Persoana 
Venitul lunar 

 (lei) 

1. Client  
2. Membrii familiei ale c�ror venituri sunt luate în calcul (numele,  prenumele �i gradul de rudenie) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…… 
 

  …………………………………………….. 
……………………………………………… 

 
T O T A L  

…………………………………………... 

Nr. Creditor Num�rul/  Valoarea  Valoare angajamente de plat�   
crt.  data contractului cu scaden�� cu alt� frecven�� 

  contractului  lunar� 
(lei) 

frecven�a 
(nr. luni interval) 

valoare af. Intervalului 
(lei) 

1.       
2.       
…       

T O T A L    *  



 
 

 

VIII. Anexez urm�toarele documente solicitate de Banca *: ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………    

  
  IX. Imi exprim acordul ca CEC BANK S.A. sa-mi notifice orice modificare a costurilor aferente creditului 
solicitat prin prezenta cerere, diferit fata de cele prevazute prin contractul de credit pe care urmeaza sa-l inchei cu 
Banca dupa aprobarea creditului solicitat, astfel: 
 
� la adresa de domiciliu  � la adresa de resedinta  � la adresa de corespondenta,  
in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; 
 
� la sediul Bancii,  
prin intermediul unei anexe la extrasul de cont, pastrat la Banca la dispozitia mea, urmand ca extrasul insotit de 
anexa sa mi se inmaneze la cererea mea expresa, la sediul Bancii, sub semnatura de primire. Ma oblig, in acest 
sens, sa solicit lunar extrasul de cont.   
 
 
  X. Acordul de transmitere, prelucrare �i consultare a informa�iilor la S.C. Biroul de Credit S.A., anexat, face 
parte integrant� din prezenta cerere de credit SENIOR. 
 
 
 
   Data,      Semn�tura clientului, 
    ……………..……             …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
*Se vor trece: denumirea documentului, num�rul �i data emiterii �i persoana care a întocmit documentul. 
Not�: 
Se vor completa datele concrete �i se vor bara cuvintele necorespunz�toare. 
Clientul va include în declara�ia pe proprie r�spundere �i angajamentele de plat� ale membrilor familiei declara�i ale c�ror venituri nu sunt luate 
în calcul la evaluarea bonit��ii acestuia (pe categorii de angajamente). De asemenea, clientul va declara pe proprie r�spundere c� persoanele 
respective nu înregistreaz� obliga�ii neachitate la scaden�� fa�� de CEC BANK S.A. �i/sau fa�� de alte b�nci �i nici datorii restante sau debite 
restante c�tre ter�i, precum �i faptul c� nu înregistreaz�/înregistreaz� litigii cu ter�ii. 

    



 
 

 

 
Imi exprim in mod expres urmatorul 
 
 
 

ACORD 
de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A.  

Nr. ....................  /  .......................  
                         (data emiterii)  

 
 

1. Persoana .............................................................................................................................................. 
Codul de identificare ................................................................................................................................. 
                                             (CNP sau cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor fizice nerezidente) 

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca CEC BANK S.A., inregistrata sub nr.758 in registrul de evidenta a 
prelucrarii datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, sa prelucreze informatiile 
indicate la punctul 2 de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de 
Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in str. Sfanta Vineri nr.29, etaj 4, sector 3, Bucuresti, in vederea 
prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor inregistrate pe numele meu in baza 
de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, institutii 
financiare nebancare si de asigurari) in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare si de asigurare a 
produselor de tip credit cu Participantul. 

2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: 
   a) date de identificare a persoanei fizice* 
   b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari** 
   c) date referitoare la fraudulenti*** 
   d) date referitoare la inadvertente constatate de CEC BANK S.A.****                       

* cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, 
numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul 
persoanelor nerezidente; 
** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele 
acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul 
de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de 
acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii 
contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorulu) si 
informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in 
legatura cu  produsul acordat; 
*** cuprinde informatii legate de: savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in 
relatia directa cu CEC BANK S.A., constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa 
caz, ori prin acte administrative necontestate; 
**** cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la 
data solicitarii creditului, din culpa solicitantului. 
 
Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a S.C. Biroul de Credit S.A.  
timp de 4 ani de la data ultimei actualizari. 
 
Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in 
Monitorul Oficial nr.790/12.12.2001, astfel:  
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face 
prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea 
nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;  
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o 
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest 
drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata 
catre S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: ” Biroul de Credit SA, str. Sfanta Vineri nr.29, etaj 4, sector 3, Bucuresti, 
cod postal 030203 ”, sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro,  in care sa se comunice datele personale ale 
persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseaze o copie lizibila dupa buletinul sau cartea de 
identitate; 
 
 



 
 

 

(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, 
stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a 
datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre 
institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor 
mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa 
o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului; 
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de 
situatia mea  particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care 
exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre 
CEC BANK S.A.,  intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor  mentiona datele asupra carora se 
solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie 
lizibila dupa actul de identitate al solicitantului. 
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau 
reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei 
prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale 
personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 
(vi) Dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 
sau justitiei,  pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care mi-au fost incalcate. 
 
 
 
 
Semnatura emitentului             Semnatura autorizata 

si stampila CEC BANK S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- 
Not�:  
Num�rul �i data emiterii acordului va coincide cu num�rul �i data înregistr�rii cererii de credit SENIOR în registrul de eviden�� a cererilor de 
credite. 
Acordul va fi semnat de c�tre client la data depunerii cererii de credit �i va fi semnat �i �tampilat de persoana autorizat� la data repartiz�rii 
cererii de credit spre solu�ionare.  
În cazul în care la evaluarea bonit��ii clientului sunt luate în calcul veniturile membrilor familiei acestuia, la data depunerii cererii de credit de 
c�tre client fiecare dintre aceste persoane va semna câte un ACORD de transmitere, prelucrare �i consultare a informa�iilor la S.C. Biroul de 
Credit  S.A., acorduri care vor fi de asemenea semnate �i �tampilate de persoana autorizat� la data repartiz�rii cererii de credit spre solu�ionare. 


