
Cerere de CreditCerere de Credit
Nr./Data:

Cod agent:

Nume [i prenume:Nume [i prenume:

Numele mamei \nainte de c`s`torie:

Cet`]enie: romån` alta

Reziden]`: romån` alta

Sex/ Vårsta: M F

Data/ locul na[terii: / /

BI/ CI/ Pa[aport:

CNP:

Serie: Nr.: Serie: Nr.:

        

Eliberat de/la data: / /

Domiciliul stabil (din BI/ CI/ Pa[aport):

Re[edin]a (Adresa curent`):

Data \nceperii locuirii la adresa curent`:

Telefon fix/ mobil: / /

Adresa e-mail:

Educa]ie: {coala primar` Gimnaziu Liceu

Universitate Studii postuniversitare

Starea civil`: Nec`s`torit/` C`s`torit/`

Persoane \n \ntre]inere (nr.):

Tip locuin]`: 1 camer` 2/3 camere cel pu]in 4 camere vil`

Proprietate f`r` ipotec` Proprietate cu ipotec` Cu p`rin]ii Locuin]` de serviciu

Chiria[ la persoan` particular` Locator Chiria[ la stat

Altele

Proprietar autoturism: Da Nu

Date AngajatorDate Angajator

Tip: Salariat Persoan` fizic` autorizat`

Pensionar Asociat

Denumire/ Societate:

Adresa/ Sediu social:

Telefon/ Fax: / /

/ /

Forma de proprietate: integral privat` de stat

majoritar privat`

Cota de participare:

Domeniu de activitate:

Pozi]ia \n cadrul companiei:

Ocupa]ia:

Data \nceperii activit`]ii la / /

actualul angajator/ Data \nfiin]`rii:

Vechime total` \n munc`/ Perioada func]ion`rii: / luni

RON

RON

/ luni

Venituri nete lunare: 

Sursa veniturilor

RON

RON
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Date personaleDate personale

Date angajator

Date financiare

Solicitant |mprumutat Solidar (|mprumutat - So]/So]ie)

integral privat` de stat

majoritar privat`

Salariat Persoana fizic` autorizat`

Pensionar AsociatAltele Altele

Da Nu

{coala primar` Gimnaziu Liceu

Universitate Studii postuniversitare

Divor]at/` V`duv/`

romån` alta

romån` alta

M F

Angajamente de plat` - solicitant [i/sau membrii familiei 1

Tip 2 Institu]ia Suma \n sold
(RON)

Limita de creditare
(card de credit/overdraft)

Angajamente de 
plat` lunare (RON)3

Scaden]a final` Sume restante
(RON)

Vechime restan]e
(zile)

Cont la Piraeus Bank Romania S.A. Da Num`rul contului:

Nu

Conturi la alte b`nci Da Nu

Da Nu

Da Nu Da Nu

Banca:

Depozite 

Co-pl`titori Garant

Formularele Co-pl`titor [i Garant fac parte integrant` din prezenta cerere.

Sucursala la care dori]i deschiderea contului: 

Banca:



Declara]ii

Solicitantul/ |mprumutatul Solidar (|mprumutat So]/So]ie) declar(`m) \n mod expres, pe proprie r`spundere:

1.

2.9 Sunt(em) de acord c` suma aprobat` a creditului poate fi mai mic` decåt suma solicitat`, iar la suma aprobat` Banca va ad`uga un comision de acordare 
ce va fi inclus sau nu \n \mprumut \n func]ie de tipul creditului.

3.9 

Sunt(em) de acord c` datele \nscrise \n prezenta Cerere de credit sunt conform celor declarate de c`tre mine/ noi [i conform documentelor anexate.

6.

Aceast` cerere nu implic` aprobarea automat` a creditului [i a deschiderii contului, Banca rezervåndu-si dreptul de a respinge prezenta cerere f`r` s` fie obligat` a da explica]ii 

privind decizia de neacordare [i f`r` obligativitatea restituirii documenta]iei depuse. 

Toate informa]iile furnizate prin intermediul acestei cereri precum [i \n documentele anexate sunt adev`rate, corecte [i complete [i sunt(em) de acord ca Banca s` verifice
aceste informa]ii.

7.

Autorizez Banca s`-mi deschid` cont \n Moneda creditului. |n cazul creditelor \n alt` valut` decåt RON, Banca are dreptul ca, \n cazul \n care este necesar, s`-mi deschid` 

5.9 Fondurile din contul/ conturile ce va/ vor fi deschis(e) au urm`toarea surs`:

Am luat la cuno[tin]` [i sunt de acord cu prevederile men]ionate \n documentul "Declara]ie Acord" (anexa la prezenta cerere)

Sunt beneficiarul real al fondurilor de]inute \n contul/ conturile deschis(e) prin prezenta Cerere.
M` oblig s` comunic b`ncii orice modificare referitoare la cele declarate.

4.9  Am luat la cuno[tin]` de prevederile Condi]iilor Generale de Afaceri ale B`ncii, parte integrant` din Contractul de cont pentru persoane fizice  [i sunt de acord cu acestea.       

cont \n RON. Sunt de acord ca, \n cazul aprob`rii, prezenta are valoare de Contract de cont pentru persoane fizice \ntre mine [i Piraeus Bank Romania S.A., iar semn`tura 
mea constituie specimen de semn`tur`.

 

Solicitant

Banca poate folosi datele dumneavoastr` cu caracter personal [i \n scopuri statistice [i de marketing

Da Nu |mprumutat Solidar (|mprumutat So]/So]ie) Da Nu

Solicitant |mprumutat Solidar (|mprumutat So]/So]ie)
(nume [i semn`tur`) (nume [i semn`tur`)

Subsemnatul CNP

declar c`:

1. Solicitantul, |mprumutatul Solidar (|mprumutat So]/So]ie), a/au semnat \n prezen]a mea aceasta Cerere de credit.  

Aprobat` de:
(Nume [i semnatur`)

[i de:

2. Am verificat identitatea Solicitantului, a |mprumutatului Solidar (|mprumutat So]/So]ie).

Reprezentant: 

(semnatura [i stampila)

Cerere Preaprobat`10/Aprobat` Respins`

Motiv respingere:

1 Familie: so]/so]ie \n cazul |mprumutului pentru nevoi personale, |mprumutului pentru achizitionarea unui autoturism, 
Creditului pentru refinan]are a unui credit de consum, \n cazul celorlalte tipuri de credit [i so]/ so]ie, mama/tata [i copiii solicitantului

2 Credite de consum (inclusiv descoperit de cont, card de credit), credit imobiliar/ ipotecar, leasing, chirii, pensii alimentare, CAR, popriri, poli]e de asigurare etc.
3 Angajamentele de plat` lunare reprezint` toate angajamentele de plat` rezultate din contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cump`rare de bunuri în rate etc. 

indiferent de creditor, inclusiv costuri legate de derularea creditului (prime de asigurare, comision de administrare lunar etc.) luate \n considerare ca valoare lunar`.

5 Se completeaz` \n cazul `\mprumutului pentru achizi]ionarea unui autoturism
6 Se completeaz` \n cazul |mprumutului pentru achizi]ionarea unui autoturism, Creditului de nevoi personale cu garan]ie real`, Creditului Ipotecar, Creditului de investi]ii imobiliare, 

Creditului de refinantare (garantat cu imobil)

4 Se completeaza \n cazul Creditului Ipotecar, Creditului de investitii imobiliare, Creditului de refinan]are (garantat cu imobil)

8 Se completeaz` pentru Creditul ipotecar, Credit de investi]ii imobiliare \n cazul \n care garan]ia este alta decåt imobilul finan]at (ex.: depozite, alt imobil etc.) [i pentru 
Creditul de nevoi personale cu garan]ie real` \n cazul \n care garan]ia nu este un imobil (ex.:  depozite etc.)  

9 Valabil doar pentru Solicitant [i \n cazul |mprumutului pentru nevoi personale, Creditului de refinan]are credit de consum, |mprumutului pentru achizi]ionarea unui autoturism \n cazul 
\n care nu este deja titular de cont \n Moneda  creditului

7 Se completeaz` \n cazul Creditului Ipotecar, Creditului  de investi]ii imobiliare, Creditului de refinan]are (garantat cu imobil)

10 |n  cazul cererilor de credit ini]iate de Ter]e p`rti.

Sucursala / Agen]ia:

Declara]ii Reprezentant: 

(Nume [i semn`tur`)

Destina]ie credit 4 Cump`rare                  Construc]ie Modernizare

Moneda creditului: RON EUR CHF Sum` solicitat`: RON/ EUR/ CHF

Perioada de creditare: luni Avans: RON/ EUR/ CHF

Tip: 
- autoturism 5 nou second-hand Valoare investi]ie 6: RON/ EUR/ CHF

- imobil 7 cas` apartament teren An de fabrica]ie 5:

Alte garan]ii 8: An construc]ie imobil 1:

Solicitare 

Tip credit: |mprumut pentru nevoi personale |mprumut pentru achizi]ionarea de autoturisme

|mprumut pentru nevoi personale cu garan]ie real` Credit ipotecar Credit de investi]ii imobiliare

Credit de refinan]are: Credit de consum Credit ipotecar

|mprumut pentru nevoi personale

|mprumut pentru nevoi personale cu garan]ie real`

Credit de investi]ii imobiliare


