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CERERE FINANTARE PERSOANA JURIDICA
Catre, IMPULS-LEASING ROMANIA IFN SA (Finantator)
SECTIUNEA I-a.
Informații referitoare la finanțarea solicitata
Scopul cererii (scopul si natura relatiei de afaceri) este: obtinerea de catre Solicitant, de la Finantator a unei finantari in regim leasing financiar sau credit, dupa
caz, in functie de criteriile de eligibilitate și bonitate la care va fi incadrat Solicitantul de catre Finanțator. Ordinea de preferinta a Solicitantului pentru leasing financiar
sau credit este: 1.____________ 2._________________.
In functie de bonitatea clientului, Finantatorul isi rezerva dreptul de a aproba finantarea in regim leasing financiar sau credit, de a solicita informatii suplimentare sau
de a refuza solicitarea.
INFORMAȚII PRIVIND BUNUL PENTRU CARE SE SOLICITA FINANȚAREA
Marca:
Model:
An fabricatie:
nou
folosit
Nr. km/Nr.ore functionare:
Furnizor:
Dealer:
Consilier vanzari (nume/ tel/ e-mail):
Detalierea tipului de investitie (ex: finantare pentru extinderea parcului auto/ inlocuirea unui bun cu altul) si a beneficiilor preconizate:
Moneda in care este exprimat pretul:

EURO

RON

Pret CIP:

Pret DDP:

INFORMATII PRIVIND FINANTAREA – LEASING sau CREDIT:
Avans/Contributie
Perioada (luni):
Rata de rambursare a finantarii □ lunar □ trimestrial □ semestrial
proprie:
exclusiv pentru echipamente agricole SEZONIER cu □ rate egale cu □ rate inegale in
lunile………………………………….
Moneda in care se solicita a se exprima ratele din Contract:
EURO
RON
Valoare reziduala (se aplica doar in cazul contractelor de leasing) 1% din pretul CIP:
Valoare reziduala se achita la sfarsitul perioadei de leasing:
Scopul utilizarii obiectului:
uz normal * uz special (taxi/ scoala de soferi/ rent-a-car) *contactati obligatoriu dealerul
SECTIUNEA a II-a.
II.1. DATELE SOCIETATII SOLICITANTE
Denumire societate:

Cod Unic de Inregistrare:

Nr. si data inreg. in Reg. Com.:

Sector de activitate:
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Sediul social:

Adresa corespondenta: (se va
completa daca difera de sediu social)
IBAN:

Banca: *se vor indica toate conturile
bancare ale solicitantului in cazul in
care acesta are mai multe
Persoana de contact:

Nume:
Fax:

Functie:
E-mail (la care doresc info despre
facturile emise):

Telefon:
Mobil (la care doresc SMS despre
facturile emise):

Sedii secundare:
Nume asociat/ actionar

CUI/ CNP

Participatie la capital (%)

Asociati/ actionari:

Nume, prenume
Administratori:

CNP:

Profesie de baza

PEP1
DA
DA
DA
DA
PEP
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

Conform art.3 din Legea nr. 129, astfel cum a fost modificata prin Ordonanţa de urgenţă nr. 111/01.07.2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019: (1) Persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au
exercitat funcţii publice importante. (2) În sensul prezentei legi, prin funcţii publice importante se înţeleg: a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe
legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin
căi extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele
armate; g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; h) directori, directori
adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale. (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau
inferioare. (31) Agenţia Naţională de Integritate întocmeşte lista cu funcţiile publice importante prevăzute în legislaţia naţională, menţionate la alin. (2) lit. a)-g), pe baza datelor şi informaţiilor transmise de îndată de către entităţile în sarcina
cărora rezidă această obligaţie. Agenţia Naţională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor şi informaţiilor comunicate de entităţile în sarcina cărora rezidă această obligaţie, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data
intervenirii de modificări. (32) Organizaţiile internaţionale acreditate pe teritoriul României întocmesc de îndată lista cu funcţiile publice importante, în sensul alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agenţiei Naţionale de Integritate. Agenţia
Naţională de Integritate actualizează această listă pe baza datelor şi informaţiilor comunicate de organizaţiile internaţionale acreditate pe teritoriul României, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări. (33) Listele
prevăzute la alin. (31) şi (32) sunt publicate pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Integritate sub formă structurată şi se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de câte ori se impune, Comisiei Europene. (34)
Agenţia Naţională de Integritate stabileşte, prin metodologie aprobată de către preşedintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum şi structura datelor şi informaţiilor ce urmează a fi gestionate/raportate, urmând a comunica
modalitatea aleasă entităţilor în sarcina cărora rezidă această obligaţie. (4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi: a) soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se
află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; b) copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; c) părinţii. (5) Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor
expuse public sunt: a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute
la alin. (2) sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice
similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2); (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei,
după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), entităţile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.
1
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DA
NU
PEP:
DA
NU
Management (ex. Dir. Gen., Dir. Ec,
DA
NU
Dir. Com., Dir. Tehnic):
DA
NU
DA
NU
DESCRIERE DETALIATA A ACTIVITATII (va rugam prezentati produsele/ serviciile dumneavoastra si piata careia va adresati. In cazul desfasurarii mai multor
activitati va rugam sa precizati ponderea fiecareia in cifra de afaceri in ultimii doi ani):
Nume, prenume, functie

CNP:

Profesie de baza:

II.2. SOCIETATI AFILIATE (se mentioneaza societatile in care titularul prezentei cereri detine parti sociale/ actiuni sau care au asociati comuni cu cei ai
solicitantului):
Denumire, sediul social
Obiect activitate
CUI
An infiintare Nr. angajati
Participare (%)
1.
2.
3.
4.
Ultimul an calendaristic
incheiat*

II. 3. VENITURI

Penultimul an
calendaristic incheiat

Antepenultimul an
calendaristic incheiat

Pondere incasari venituri in EUR %
Pondere incasari venituri in moneda nationala (RON) %
Pondere incasari venituri in alte valute %
Fondurile ( veniturile) au fost realizate intr-o tara terta cu grad inalt de risc, identificate potrivit art. 17 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 129/2019

□ da

□ nu

II. 4. CLIENTI
Denumire, sediul social

Tip bunuri/
servicii
furnizate

Pondere in cifra de afaceri (%)
Ultimul an
Penultimul an
Antepenultimul an
calendaristic incheiat
calendaristic incheiat calendaristic incheiat

1.
2.
3.
4.
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5.
II.5. FURNIZORI
Denumire, sediul social

Tip bunuri/
servicii
achizitionate

Pondere in total achizitii (%)
Ultimul an
Penultimul an
Antepenultimul an
calendaristic incheiat
calendaristic incheiat calendaristic incheiat

1.
2.
3.
4.
5.
Furnizorul are sediul/resedinta într-una din țările cu risc ridicat identificate potrivit art. 17 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 129/2019
II.6. ACTIVE DETINUTE

Adresa (loc., str., nr., bl., ap., judet/
sector, tara)

Suprafata

□ da

□ nu

Inchiriat/ Proprietar (mentionati cota
parte)

Terenuri (ha)
Cladiri (productie) (m2)
Depozite (m2)
Birouri, magazine (m2)
II.7. LEASINGURI/ CREDITE EXISTENTE LA DATA ULTIMULUI BILANT:
Obiect material
Data acordare
Valoare rata
Societate financiara
contract leasing/
credit/
(EUR)
destinatie credit
leasing

Lunar/
trimestrial

Durata credit/
leasing

Valoare (EUR)
ramasa la data
ultimului bilant

Garantii

II.8. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA UNUI DOSAR DE FINANTARE
Oferta (factura proforma & descriere tehnica);
Cerere de finantare (formular standard);
Copie carte de identitate reprezentant(i) legal(i) si asociati/ actionari firma;
Bilanturi anuale cu anexe prevazute de lege la decembrie si balantele de verificare aferente, pe ultimii 2 ani;
Bilant si anexe prevazute de lege la 30 iunie anul curent precum si balanta de verificare aferenta (pentru cereri completate in perioada iulie-februarie);
Ultima balanta lunara;
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Copie certificat de inregistrare de la Registrul Comertului;
Copie certificat de inregistrare in scopuri de TVA;
Copie statut sau act constitutiv; Decizia consiliul de administratie/ hotarare AGA (daca este cazul) cu specificarea persoanei autorizate sa semneze in numele
firmei (daca este cazul);
Copie permis de conducere sau pasaport (orice act semnat in fata unui notar) pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele
care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA;
Acord de verificare CRC.
Dovada inregistrarii beneficiarilor reali in registrele centrale ale beneficiarilor reali (inclusiv Declaratia de beneficiar real astfel cum a fost depusa in registrul central)
Acte suplimentare pentru sume finantate peste 50.000 Euro (echivalent RON):
Prezentarea detaliata a firmei
In urma analizei efectuate de IMPULS-Leasing Romania IFN SA, pot fi solicitate si alte documente!
*Declaratia societatii solicitante privind obiectul de leasing uzat/ second hand (nu se aplica pentru obiectele noi):
Societatea solicitanta este de acord cu faptul ca obiectul de leasing este uzat, second hand, cunoaste foarte bine starea in care se afla si provenienta legala, modul
de functionare, de intretinere a acestuia, accepta expres si-l va prelua, fara a avea vreo pretentie referitoare la garantie, la vicii aparente si/ sau ascunse, exonerandul pe Finantator de orice raspundere. Societatea solicitanta declara ca a verificat cu maxima atentie obiectul de leasing, inclusiv componentele sale, sub aspectul
caracteristicilor estetice, fizice, tehnice si functionale, a constatat starea de uzura a acestora si nu are alte pretentii cu privire la aceasta.
De asemenea, Societatea solicitanta recunoaste si accepta expres ca Finantatorul nu este producatorul acestui obiect de leasing, in sensul Legii nr 449/ 2003, a
Legii nr 240/2004, respectiv a Legii nr. 245/2004 ori a oricaror obligatii legale, ca obiectul de leasing va fi luat in leasing fara vreo declaratie sau garantie expresa sau
implicita din partea Finantatorului cu privire la calitatea, conformitatea cu specificatiile tehnice, conditia si designul, precum si la alte aspecte referitoare la obiectul de
leasing si la componentele acestuia.
II. 9. Modalitatea de transmitere a facturilor: in format electronic (emiterea, transmiterea si receptionarea facturilor emise de Finantator se realizeaza exclusiv prin intermediul
mijloacelor electronice). Subsemnatii semnatari declaram ca detinem toate mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice si ca avem capacitatea de a asigura autenticitatea
originii, integritatea continutului si lizibilitatea facturii. Suntem de acord ca Finantatorul sa ii transmita viitorului Utilizator/Imprumutat facturile prin posta electronica la adresa de e-mail
mentionata in prezenta si in Contractul de finantare (care se va incheia in viitor) si/sau prin intermediul unui furnizor de servicii de facturare electronica. In masura in care emiterea,
transmiterea si receptionarea facturilor electronice se vor efectua prin intermediul unui furnizor de servicii de facturare electronica, suntem de acord sa accesam facturile prin intermediul
contului creat pe platforma furnizorului de servicii, ales de Finantator. In cazul modificarii adresei de e-mail mentionata mai sus, ne obligam sa comunicam Finantatorului, in scris,
adresa actuala de e-mail, in termen de cel mult 48 ore de la intervenirea respectivei modificari.
II.10. Optiunea solicitantului cu privire la:
II. 10.1. primirea unor comunicari comerciale, publicitate, promotii, trageri la sorti, marketing direct:
☐suntem de acord si permitem Finantatorului ca, pe perioada Contractului de finantare cat si dupa expirarea acestuia, sa primim comunicari comerciale, publicitate,
promotii, trageri la sorti, marketing direct- (de exemplu, dar nu limitativ: oferte ale Finantatorului despre orice servicii, produse, proceduri, oferte transmise de Finantator
care apartin unor parteneri ai Finantatorului, unor dealeri, unor asiguratori, parteneri de afaceri, etc.), prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronice [e-mail, fax,
telefon mobil (apel direct, sms), telefon fix etc.] si/sau adresa postala/alte instrumente media adresabile, mentionate in prezenta cerere si/sau in Contractul de finantare
sau in orice alta corespondenta sau cele publice. Dreptul de opozitie: Semnatarii prezentei declaram, impreuna si separat, ca am fost informati si cunoastem dreptul
nostru la stergerea datelor cu caracter personal care ne privesc, dreptul nostru la opozitie, dreptul nostru la retragerea consimtamantului (asa cum sunt mentionate
pe site-ul www.impuls-leasing.ro) in scopul efectuarii de comunicari comerciale si/sau marketing direct (aceste drepturi pot fi exercitate printr-o simpla notificare
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transmisa Finantatorului la adresa Finantatorului mentionata in prezenta, daca in fiecare/oricare comunicare comerciala/cu ocazia fiecarui mesaj de marketing direct,
nu este specificata o alta adresa valabila pentru transmiterea solicitarii)
☐ nu suntem de acord ca Finantatorul sa efectueze, atat pe parcusul Contractului de finantarecat si dupa expirarea acestuia, comunicari comerciale si/sau marketing
direct-inclusiv crearea de profiluri (in sensul definit de legislatia aplicabila in vigoare), prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronice [e-mail, fax, telefon mobil
(apel direct, sms), telefon fix etc.] si/sau adresa postala/alte instrumente media adresabile, mentionate in prezenta sau in orice alta corespondenta sau cele publice.
II.10.2. primirea unor comunicari, altele decat cele legate de Contractul de finantare care se va incheia: in masura in care Finantatorul va efectua – atat pe parcursul
Contractului de finantare cat si dupa expirarea acestuia – orice comunicari catre Utilizator/ Imprumutat atat prin posta si/ sau prin fax si/ sau prin telefon mobil/ sms si/ sau prin telefonul
fix si/ sau prin adresa de e-mail, oricare ar fi acestea, mentionate in prezenta sau in orice alta corespondenta sau cele publice, Semnatarii prezentei impreuna/ separat suntem de acord
ca Finantatorul sa foloseasca orice tehnici de comunicare la distanta:

suntem de acord si permitem Finantatorului sa efectueze orice comunicari, altele decat cele legate de Contractul de finantare catre subscrisii
nu suntem de acord cu transmiterea unor comunicari, altele decat cele legate de Contractul de finantaer catre subscrisii.
II. 11 Prelucrarea datelor cu caracter personal. Subsemnatii, am luat la cunostinta ca:
1. Responsabilul IMPULS-Leasing Romania IFN S.A. cu protectia datelor poate fi contactat la nr. de telefon: +40 (0) 21 2007 187 si/sau fax: +40 (0) 21 2007 174
si/sau la adresa de e-mail: dpo@impuls-leasing.ro.
2. Persoanele vizate: Solicitantul, Garantii si reprezentantii acestora legali si conventionali (inclusiv utilizatorii instrumentelor de plata), debitorii, titularii drepturilor
reale, parintii persoanei vizate, administratori si/sau asociati si/sau actionari si/sau fondatori si/sau persoanele care detin participatii in cadrul Solicitantului, beneficiari
reali, persoane imputernicite, angajati ai Solicitantului si/sau ai Garantilor (inclusiv fideiusorii/avalistii contractati conform Codului Civil, fara voia/impotriva vointei
Solicitantului) [„persoane vizate”].
Modalitatea de furnizarea a informarii prealabile in legatura cu datele cu caracter personal:
prin afisare pe site-ul www.impuls-leasing.ro
pe suport hartie
3. Informatii detaliate legate de: drepturile persoanei vizate, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat),
dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a solicita Finantatorului o informare cu privire la destinatarii carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal de
catre Finantator, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul la retragerea consimtamantului, in cazul existentei unui proces decizional automatizat si crearii de
profiluri: dreptul persoanei vizate de a obtine interventie umana din partea Finantatorului, de a-si expima punctul de vedere si de a contesta decizia, dreptul de a
depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), si de datele de identitate si de contact ale
Finantatorului, datele cu caracter personal prelucrate de Finantator, temeiurile juridice ale prelucrarii (legitimitatea prelucrarii), scopurile prelucrarii datelor cu caracter
personal de catre Finantator, categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul datelor cu caracter personal in strainatate, transferul datelor cu caracter
personal catre tari terte si/sau organizatii internationale, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, existenta unui proces decizional automatizatcrearea de profiluri, exercitarea drepturilor privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date sunt
afisate pe site-ul www.impuls-leasing.ro.
4. Obligativitatea furnizarii datelor cu caracter personal. Refuzul semnatarilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand prelucrarea este
necesara pentru: (i) pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract; (ii) pentru executarea Contractului; (iii) in vederea indeplinirii unei obligatii
legale a Finantatorului; (iv) pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public; (vi) in scopul intereselor legitime urmarite de Finantator sau de o parte terta, in conditiile
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legii (de exemplu: apararea si/sau conservarea si/sau exercitarea unui drept al Finantatorului si/sau al unui tert, inclusiv urmarirea in instanta, solicitarea unor autoritati, instante, organe
penale etc.), duce la refuzarea finantarii/incheierii Contractului.

Refuzul privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind marketing, publicitate, promotii si/ sau trageri la sorti organizate de catre Finantator si/sau in alte
scopuri care exced prelucrarii datelor cu caracter personal mentionate la alineatul precedent (pct.II.11.4 lit. i-vi) duce la neincluderea persoanelor vizate in astfel de
activitati si la neprelucrarea acestor date pentru astfel de scopuri.
Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia si nici prelucrarile pentru care
Finantatorului nu este obligat, conform legii, sa obtina consimtamantul persoanelor vizate.
Semnatarii prezentei declaram, impreuna si separat, ca am luat la cunostinta intr-un mod concis, transparent, inteligibil si usor accesibil, inainte de
semnarea prezentului document, prin consultarea site-ului www.impuls-leasing.ro si prin prezentul document: toate informatiile detaliate legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal si ca am inteles si acceptam in mod expres continutul acestora.
II. 12. Subsemnatul solicitant sunt de acord ca IMPULS-Leasing isi rezerva dreptul de a nu imi aproba prezenta cerere, fara a fi obligata sa imi furnizeze explicatii cu
privire la deciziile sale (exceptand drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal). In cazul in care cererea de finantare a fost aprobata de catre Finantator
si solicitantul (in calitate de Utilizator/Imprumutat) a achitat comisionul de analiza dosar in contul Finantatorului, dar contractul de finantare nu s-a perfectat, din motive
independente de Finantator, subsemnatii suntem de acord ca Finantatorul sa-si rezerve dreptul de a retine acest comision.
II. 13. Reprezentantul societatii solicitante, semnatar al prezentei cereri declara pe propria raspundere, cunoscand sanctiunile legale privind falsul in declaratii, ca
informatiile furnizate in acest formular sunt corecte si complete si ca toate documentele furnizate in sustinerea cererii de finantare sunt conforme cu originalele. Parte
integranta a contractului de leasing/ de finantare vor fi inclusiv conditiile generale de leasing/ de finantare, planul de esalonare a ratelor, contractul de asigurare,
sectiunea a II-a a prezentei cereri de finantare-. Declar ca am luat la cunostinta ca am obligatia de a notifica IMPULS-Leasing in cazul modificarii celor declarate in
prezenta cerere. De asemenea, Reprezentantul societatii solicitante, declara ca in ultimii 5 ani nu s-a initiat nicio actiune impotriva societatii si nici nu au avut loc
executari, precum si ca pe baza situatiei materiale si a venitului societatii noastre, aceasta este in stare sa-si indeplineasca obligatiile ce i se vor stabili prin incheierea
contractului de leasing. Suntem de acord si autorizam societatea IMPULS-Leasing Romania IFN SA sa solicite si sa primeasca de la autoritatile competente, CIP
(Centrala Incidentelor de Plata) si CRC (Centrala Riscului de Credit), orice informatii de risc bancar inregistrate pe numele solicitantului.
Depunem prezenta cerere pentru stabilirea de raporturi juridice cu Finantatorul IMPULS-Leasing Romania IFN S.A.
DATA .................................
NUME, PRENUME IN CLAR:
............................................................

SEMNATURA AUTORIZATA, STAMPILA
............................................................
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