tel: 021 301 48 30
fax: 021 300 10 20
e-mail: contact.brdf@brd.ro

FORMULAR DE PRELUARE DATE,
INFORMARE CLIENT ȘI ACORD PRELUCRARE
DATE (CERERE DE CREDIT)
Nume _____________________________ Prenume ________________ Pseudonim ________________
Cetățenie ___________________ CNP ________________________ Locul nașterii _________________
Data nașterii ________________________
Adresa legală _________________________________________________________________________
Adresa de contact _____________________________________________________________________
Telefon principal _________________________Telefon suplimentar 1 ___________________________
Telefon suplimentar 2 ________________________
E-mail ________________________ Ultima formă de învățământ absolvită _______________________
Profesie/ Ocupaţie ___________________________Nume Angajator ____________________________
Salarii/ pensii (lei) ________________________________ Alte venituri ___________________________
Chirie lunară __________________________
Datorii ___________________________________ Alte rate ____________________________________
Taxe și impozite (anuale) _____________________________
Contract de muncă pe perioadă
determinată
nedeterminată
Data angajării: ______________________________Număr persoane aflate în întreţinere ____________
Situația familială:
căsătorit/ă
necăsătorit/ă
divorțat/ă
văduv/ă
uniune consensuală
Regimul matrimonial:
comunitate legală
separație de bunuri
comunitate convențională
Situația locuinței:
proprietar
chiriaș
cu părinții sau la rude
de serviciu
altă situație
Data de când dețineți calitatea curentă declarată la „Situația locuinței” __________________________
Persoană expusă politic
Da
Nu Funcția publică deținută (dacă este cazul): _______________
Sunt membru de familie sau cunoștință apropiată cu o persoană expusă politic:
Da
Nu ___________________________________
Beneficiarul real al creditului
Da
Nu
Numele beneficiarului real (dacă este cazul): _____________________
Am primit formularul „Informații standard la nivel European privind creditul pentru consumatori”
Da
Nu
Sunt de acord cu reducerea termenului legal de 15 zile privind informarea prealabilă
Da
Nu
Subsemnatul/a optez pentru:
asigurare de viaţă
prezentarea unui garant
fără asigurare de viaţă
Scopul şi natura relaţiei de afaceri, în funcţie de produsul de creditare disponibil la data contractării creditului:
card de credit.

BRD Finance îşi rezervă dreptul de a refuza cererea de credit în cazul în care datele cuprinse în documentele solicitate la încheierea contractului
de credit sunt diferite de cele declarate la momentul introducerii cererii de credit, precum şi în cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile
de eligibilitate pentru acordarea creditului solicitat. Completarea şi semnarea prezentului formular de către solicitant nu determină
automat obligativitatea acestuia de încheiere a contractului de credit. Furnizarea tuturor datelor menţionate în prezentul formular este
obligatorie, iar refuzul de a le furniza poate avea drept consecinţă neacordarea creditului solicitat.
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații că toate informațiile din prezentul
formular sunt reale, exacte și complete.
Subsemnatul declar că am primit şi am luat la cunoștință despre Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal anexată.
Am primit şi am parcurs de asemenea Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și am exprimat în mod liber opțiunile
privind prelucrarea pe bază de consimțământ.

DATA

SEMNĂTURĂ CLIENT
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finanţare bunuri de larg consum
finanţare auto
finanţare nevoi personale
Valoarea creditului solicitat: _______________________ LEI

