
Nume:

Prenume:

    CI      Pa[aport:

Emis de / la data de:

CNP:

Data / Locul na[terii:

Cet`]enie (toate):

Na]ionalitate / Reziden]`: /

/

Serie Nr.

/ /

/

/

Domiciliu: Strada / Nr. / 

Bl. / Sc. / Et. / Ap. /

Localitate / Jud. / Sector / 

}ar` / Cod po[tal: 

/

/

/

/ / /

Telefon fix / mobil:

E-mail personal / de serviciu:

/ /

/

/

/

/ / /

Serie Nr.

V` rug`m completa]i cererea folosind litere de tipar

Date personale Solicitant Cosolicitant

Situa]ia domiciliului actual:

De câ]i ani:

proprietate

p`rin]i

chirie

altele

proprietate

p`rin]i

chirie

altele

Stare civil`: c`s`torit

nec`s`torit

divor]at c`s`torit

nec`s`torit

divor]at

Studii (cel mai \nalt nivel):

Persoane aflate \n \ntre]inere: Nr.

Strada

Ap. Localitate Jud. / Sector

Nr. Bl. Sc. Et.

Cod po[tal Telefon fix al c`rei titular este

(nume [i prenume)

Verida Credit IFN SA,  Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 17,  Sector 1,   numar de ordine in Registrul Comertului J40/3565/2008, CIF 23388565, numar de ordine in registrul general 
al BNR, RG-PJR-41—110229/2008, numar de ordine in Registrul Special al BNR RS-PJR-41-110071/09.05.2012, numar de evidenta in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu 
caracter personal 9259, capital social 19.876.801,60 RON, cont IBAN RO 86 RZBR 0000 0600 1068 0679  deschis la Raiffeisen Bank
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Subsemna]ii Solicitant [i Cosolicitant, dorim ca adresa de coresponden]` contractual` cu Creditorul s` fie:

dintre care minore [i majore

postuniversitare

universitare

liceu

gimnaziu

postuniversitare

universitare

liceu

gimnaziu

Semn`tur` Solicitant: Semn`tur` Cosolicitant:

Aplica]ie de credit
Nr. Data 



Suma solicitat`

2

Avansul provine din:

Moneda Perioada luni MonedaAvans

economii personale

DA NU DA NU

re[edin]` primar` re[edin]` secundar`

\nchiriere altele (preciza]i)

alte surse (preciza]i)

\mprumut vânzare imobil

/

/

/

/

Informa]ii despre tranzac]ie

Imobilul ce va fi cump`rat

Denumire angajator

Denumire angajator

/Ocupa]ia / Func]ia

Perioada de la la de la la

Angajat la firma proprie

DA NU DA NUAngajat la firma proprie

/

Denumire angajator

/Ocupa]ia / Func]ia

Perioada de la la de la la

DA NU DA NUAngajat la firma proprie

Localitate / Telefon fix

Ocupa]ia 

Nr. ani \n aceast` ocupa]ie

/

Nume Director Resurse Umane 
sau Nume Director General /
Num`r telefon / E-mail serviciu

Dac` perioada la actualul angajator este mai mic` de 2 ani, v` rug`m completa]i [i rubricile de mai jos referitoare la ultimii 2 angajatori anteriori 

nu a fost identificat a fost identificat

Imobilul este deja \n proprietatea solicitantului / cosolicitantului / unui ter]

Informa]ii despre imobilul ce va constitui garan]ia

Solicitant Cosolicitant

Adres`: Str.

Ap. Localitate Jud. / Sector

Nr. Bl. Sc. Et.

Nr. camere

Destina]ia viitoare a propriet`]ii:

Valoarea estimat` Euro

(\n cazul \n care proprietarul este un ter], v` rug`m specifica]i numele [i prenumele proprietarilor [i rela]ia cu ace[tia)

Date despre locul de munc`

Aplica]ie de credit
Nr. 

Semn`tur` Solicitant: Semn`tur` Cosolicitant:
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Cas` Apt. Teren

Venituri [i cheltuieli lunare (RON)

Propriet`]i [i credite / Leasing-uri

Rate credit

SolicitantCheltuieli lunare / familie

Propriet`]i imobiliare

Credite Leasing-uri (inclusiv cele contractate pe PFA, dac` e cazul) Credit / Leasing 2 Credit / Leasing 3

Adres` / Ora[

Tip

DA NUIpoteci

Valoare estimat` (Euro)

Proprietate 1 Proprietate 2 Proprietate 3

Venituri nete lunare Cosolicitant

Rate leasing

Venit net chirie

Nume creditor

Suma \mprumutat` 
[i moneda

Plat` lunar`

Garan]ii

Alte credite

(\n moneda creditului)

(Nr. / Plat` lunar` cumulat`)

Cas` Apt. Teren

DA NU

Cas` Apt. Teren

DA NU

Chirie

Pensie alimentar`

Alte angajamente
lunare

Salariu 

Comisioane, prime, bonusuri

Venituri din
profesii liberale

Dividende1

Chirii

Venit din str`in`tate
moneda

Altele2

A se completa \n comun de c`tre Solicitant [i Cosolicitant

Declara]ii

1. Exist` procese pe rol sau decizii judec`tore[ti \mpotriva dumneavoastr`?
2. Vi s-au confiscat bunuri sau propriet`]i ca urmare a neachit`rii debitelor \n ultimii 10 ani?
3. A]i \nregistrat \ntârzieri la rambursarea vreunei datorii (credit ipotecar/imobiliar, leasing,

 card de credit, credit de consum sau pentru bunuri) \n ultimii 5 ani?
4. A]i mai cump`rat alte imobile \n trecut, fie din credit, fie din fonduri proprii?
5. Sunte]i sau a]i mai fost debitor \n vreun contract de credit ipotecar?
6. Sunte]i mai mult de 3 luni pe an plecat din ]ar`? Dac` da, v` rug`m furniza]i mai jos

 datele unei persoane de contact \n România (nume, prenume, telefon [i adres`)

DA NU
DA NU
DA NU

DA NU
DA NU
DA NU

Persoana de contact pentru Solicitant:
Persoana de contact pentru Cosolicitant:

Dac` r`spunde]i DA la vreuna din urm`toarele \ntreb`ri v` rug`m s` explica]i \n spa]iul liber

1|n cazul \n care ob]ine]i venituri din dividende, v` rug`m completa]i [i Anexa 2, 
2 V` rug`m descrie]i alte venituri:

Aplica]ie de credit
Nr. 

Semn`tur` Solicitant: Semn`tur` Cosolicitant:
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Semn`tur` Solicitant Semn`tur` Cosolicitant
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Garan]ia. Am luat la cuno[tin]` [i am fost de acord cu urm`toarele: (1) împrumutul cerut prin aceast` cerere va fi garantat printr-o ipotec` înscris` pe 
proprietatea obiect a contractului de ipotec` (numit` în continuare Proprietate); (2) Proprietatea nu va fi folosit` pentru activit`]i ilegale sau interzise [i va 
avea destina]ia declarat` mai sus; (3) în cazul neachit`rii la timp a pl`]ilor, creditorul poate conform legii s` execute silit Proprietatea prin scoaterea acesteia 
la vânzare prin licita]ie public` \n vederea recuper`rii sumei datorate; (4) creditorul nu ofer` nici o garan]ie referitoare la Proprietate, situa]ia Propriet`]ii sau 
valoarea acesteia.
Veridicitatea [i acurate]ea datelor [i informa]iilor.(1) Declar`m pe proprie r`spundere [i cunoscând consecin]ele legale ale declara]iilor false, c` toate 
datele [i informa]iile \nscrise în aceast` cerere [i în actele anexate corespund întrutotul realit`]ii; (2) Toate declara]iile, datele [i informa]iile \nscrise în aceast` 
cerere [i în actele anexate sunt furnizate \n scopul ob]inerii unui credit [i constituie criteriile [i garan]iile care vor sta la baza deciziei de acordare a creditului; 
drept consecin]` toate datele din aceast` cerere trebuie actualizate sau suplimentate imediat dac` se modific` pân` la semnarea contractului de creditare, 
iar dovedirea lor ca false sau inexacte este considerat` o mic[orare a garan]iilor acordate [i ca atare poate duce la \ncetarea imediat` a contractului de credit 
\ncheiat; (3) Creditorul este autorizat s` verifice sau s` reverifice toate declara]iile, datele [i informa]iile din aceast` cerere, în persoan` sau prin agen]ii s`i, 
iar cererea împreun` cu toate actele anexate vor r`mâne în posesia creditorului indiferent dac` cererea este aprobat` sau nu; (4) Drepturile din contractul de 
creditare pot fi transferate \n orice mod [i constituite ca garan]ie real` f`r` a fi necesar acordul nostru sau poate fi transferat spre administrare altor persoane 
cu o notificare prealabil`; (5) Creditorul are dreptul s` refuze aceast` cerere \n orice moment pân` la semnarea contractului de credit, f`r` a fi obligat s` ofere 
detalii privind motivul pentru care creditul nu a fost acordat.
Combaterea sp`l`rii banilor. (1) Declar`m c` suma reprezentând contribu]ia noastr` proprie la achizi]ionarea unei locuin]e pentru care am solicitat 
acordarea unui credit ipotecar nu provine din s`vâr[irea de infrac]iuni, cum ar fi, dar nelimitativ infrac]iuni legate de traficul de stupefiante sau alte substante 
toxice, traficul de arme sau finan]area activit`]ilor teroriste [i nu face obiectul unei tranzac]ii având drept scop sp`larea de bani \n intelesul Legii 656/2002 
pentru prevenirea [i sanc]ionarea sp`l`rii banilor; (2)Creditul ob]inut nu va fi folosit pentru s`vâr[irea de infrac]iuni, cum ar fi, dar nu limitativ, cele legate 
de traficul de stupefiante sau alte substan]e toxice, traficul de arme sau finan]area activit`]ilor teroriste [i nu face obiectul unei tranzac]ii având drept scop 
sp`larea de bani \n \n]elesul Legii 656/2002 pentru prevenirea [i sanc]ionarea sp`l`rii banilor; (3) Temeinicia [i veridicitatea acestei declara]ii constituie o 
condi]ie de acordare a creditului ipotecar solicitat.
Prelucrarea Datelor Personale. Am luat cuno[tin]` de explica]iile, instruc]iunile, precum [i de drepturile pe care le am potrivit articolelor 12–18 din Legea 
nr. 677/2001 pentru protec]ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date, precizate în Memorandumul 
Informativ al S.C. Verida Credit IFN S.A., operatorul datelor mele personale (denumit` \n continuare Operator).
Memorandumul Informativ mi-a fost pus la dispozi]ie pe web site-ul www.verida.ro, precum [i la sediul Operatorului.
|n aceste condi]ii, \mi dau consim]`mântul la prelucrarea datelor mele personale, inclusiv a codului numeric personal, a informa]iilor legate de istoricul de 
credit [i de plat`, a informa]iilor referitoare la finan]area acordat` subsemnatului, de natur` a contribui la evaluarea gradului de \ndatorare [i a bonit`]ii 
subsemnatului, a informa]iilor referitoare la inadverten]ele constatate \n documentele/declara]iile prezentate c`tre Operator, a informa]iilor legate de 
executarea contractului de credit care se va \ncheia \n temeiul prezentei cereri, a adresei po[tale sau electronice, numerelor de telefon etc. (toate aceste date, 
denumite \n continuare „Date Personale”) ob]inute în baza formularelor, declara]iilor [i documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, \n 
scopul desf`[ur`rii activit`]ilor financiar – non-bancare. Operatorul are dreptul de a transmite, \n acela[i scop, Datele Personale c`tre ter]e p`r]i, cum ar fi 
institu]ii/entit`]i, publice sau private, române sau str`ine, care centralizeaza/monitorizeaz` date referitoare la comportamentul de plat` (risc/istoric) aferent 
contractelor de credit, \n special c`tre Biroul de Credit S.A. [i, implicit, participan]ilor (institu]ii de credit, institu]ii financiare, precum [i societ`]i care activeaz` 
\n domeniul asigur`rilor) la Biroul de Credit S.A. Scopului principal \i sunt subsumate urm`toarele scopuri, men]ionate detaliat mai jos:
1. evaluarea bonit`]ii financiare;
2. crearea bazei de date a Biroului de Credit S.A. [i a Centralei Riscurilor Bancare, asigurarea inform`rii reciproce a utilizatorilor autoriza]i [i posibilitatea 
acestora de a evalua (chiar [i \n mod repetat) bonitatea, credibilitatea [i conduita de plat`; 

3. oferirea de c`tre Operator a produselor [i serviciile financiare prin marketing direct; 
Solicitant: NU SUNT DE ACORD       Co-solicitant: NU SUNT DE ACORD

4. transmiterea datelor personale cesionarilor ulteriori ai crean]elor Operatorului (incluzând orice entitate cu sediul \ntr-un stat membru al Uniunii Europene), 
creditorilor Operatorului [i/sau creditorilor cesionarilor, din ]ar` sau str`in`tate, \n m`sura necesar` ob]inerii de c`tre Operator sau de c`tre cesionari ai 
crean]elor Operatorului a unor linii de finan]are, brokerilor [i societ`]ilor de asigur`ri \n vederea \ncheierii de poli]e de asigurare prin activitatea de 
bancassurance, precum [i societ`]ilor specializate pentru colectarea crean]elor existente fa]` de Operator [i/sau cesionari, precum [i persoanelor care vor 
\ndeplini executarea silit` a garan]iilor constituite \n favoarea Operatorului, a cesionarilor sau creditorilor acestora. Lista persoanelor c`tre care se vor 
transmite datele cu caracter personal va fi disponibila \n orice moment la sediul Creditorului.
5. verificarea pe listele oficiale publicate de guvernul României [i de c`tre organismele interna]ionale abilitate \ntocmite \n scopul prevenirii [i combaterii 
opera]iunilor de sp`lare a banilor [i a terorismului.
Durata Prelucr`rii: |n m`sura în care contractul de credit nu va fi \ncheiat cu Operatorul, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pe durata a 
dousprezece luni de la data semn`rii prezentului consim]`mânt. În situa]ia în care va fi încheiat un contract de credit cu Operatorul, sunt de acord cu 
prelucrarea datelor mele personale pe toat` durata acestuia [i pe o perioad` de \nc` doi ani de la data \ncet`rii oric`ror obliga]ii financiare rezultate din 
contractul \ncheiat.
Datele personale ale persoanelor de contact au fost furnizate cu acordul acestora [i pot fi prelucrate \n scopul declarat.

Mijloacele de comunicare: Sunt de acord ca Operatorul s` foloseasc` oricare dintre adresele mele de comunicare, numere de telefon sau po[t` electronic`, 
leg`tura prin intermediul Internetului, alte canale de comunicare ce permit transmiterea de date, texte, mesaje vocale sau în imagini [i ca \n acest fel s`-mi 
fie transmise orice ofert` [i informa]ii referitoare la rela]ia cu Operatorul.
Declar c` am fost informat prin Memorandumul Informativ inclusiv cu privire la semnifica]ia no]iunii de “prelucrarea datelor cu caracter personal“, precum 
[i cu privire la toate drepturile recunoscute de lege \n favoarea mea, inclusiv urm`toarele drepturi: a) dreptul de informare; b) dreptul de acces la date; c) 
dreptul de interven]ie asupra datelor; d) dreptul de opozi]ie ;e) dreptul de a m` adresa justi]iei. 
În acest sens, drepturile prev`zute de Legea nr. 677/2001 pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri \ntocmite \n form` scris`, datat` [i 
semnat`, \n care se vor men]iona datele asupra c`rora se solicit` interven]ia, motivul [i modul de interven]ie, c`tre Verida Credit IFN SA, cu sediul social \n 
Str. Nicolae Filipescu nr 39-41, Bucure[ti sau c`tre Biroul de Credit S.A., cu sediul \n Bucure[ti, Bucharest Financial Plazza, Calea Victoriei nr. 15, etaj 4 – Podium, 
\nregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr. J40/2176/16.02.2004, cod fiscal RO16140132, cod po[tal 030023, \n ceea ce prive[te rela]ia cu aceast` din urm` 
entitate.

Aplica]ie de credit
Nr. 
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Declara]ia va fi dat` de fiecare dintre solicitant / cosolicitant prin bifarea o singur` dat` \n cåmpurile
adecvate de mai jos:

1. Am calitatea de ac]ionar semnificativ / administrator / conduc`tor al  SC Verida Credit IFN SA:

DA NU 

2. Sunt administrator al unei persoane juridice care de]ine controlul asupra SC Verida Credit IFN SA

DA NU 

3. Sunt desemnat s` reprezint o societate care are calitatea de auditor financiar al SC Verida Credit IFN SA

DA NU 

4. Sunt so]/so]ie, rud` sau afin de gradul  \ntâi \n raport cu o persoan` aflat` \ntr-una din situa]iile
de la punctele 1, 2 sau 3 ( dac`, \n limita cuno[tin]elor lui, declarantul se g`se[te \n aceast` situa]ie,
va completa nume, prenume, calitatea persoanei):

DA NU 

5. Sunt garant sau cosolicitant al unei persoane cu expunere fa]` de SC Verida Credit IFN SA
(dac`, \n limita cuno[tin]elor lui, declarantul se g`se[te \n aceast` situa]ie, va completa nume, prenume):

DA NU

5

Declara]ie asupra apartenen]ei la grupuri*

Anexa 1 la 
Aplica]ia de credit nr. 

1. Sunt salariat al SC Verida Credit IFN SA :

DA NU

2. Sunt so]/so]ie, rud` sau afin de gradul \ntâi \n raport cu salaria]i ai SC Verida Credit IFN SA
(dac`, \n limita cuno[tin]elor lui, declarantul se g`se[te \n aceasta situa]ie,
va completa nume, prenume):

DA NU

Declara]ie  privind stabilirea unor rela]ii speciale cu Creditorul, 
altele decåt cele de grup**

*Conform Normei BNR nr.17/2006 privind supravegherea  expunerilor institu]iilor financiare nebancare
**Conform reglement`rilor interne ale societ`]ii

Semn`tur` Solicitant: Semn`tur` Cosolicitant:
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