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CERERE DE CREDIT
PRODUS DE CREDITARE SOLICITAT
Card de Credit
Descoperit de cont
American Express Green
American Express Gold*
Visa Classic
Visa Gold*

Sucursala/Agenţia
Nr. de înregistrare

Nevoi Personale

Limita de credit solicitată:
RON

Standard
Dobândă fixă
Vacanţă la plata ratelor:
Da

sau dacă nu este posibil,
limita de credit maximă
ce poate fi acordată

Suma

Wizz MasterCard World

din data

moneda

Refinanţare

Auto

Nu
perioada

(luni)**

Zi de rambursare (o zi din lună):
Tip rambursare:
Rate lunare egale(anuităţi)

Rate lunare descrescătoare

CREDIT GARANTAT CU IPOTECĂ
Suma
valuta
perioada
(luni)** Zi de rambursare (o zi din lună):
Perioadă de graţie: NU
DA
luni
Tip credit:
imobiliar
ipotecar
„Prima Casă”
nevoi personale cu ipotecă
Destinaţii: achiziţie renovare construire extindere refinanţare sultă/rest de pret achiziţie-refinanţare achiziţie-construire
achiziţie-renovare achiziţie-extindere refinanţare-construire refinanţare-renovare refinanţare-extindere nevoi nenominalizate
Tip garanţie:
reşedinţă primară
reşedinţă secundară / altele
refinanţare nevoi nenominalizate + refinanţare
Particip la campania cu voucher gratuit în valoare de 2000 RON?:
DA
NU
Solicit împrumut cu opţiunea “Vacanţă de la plata ratei?”:
DA
NU
Tip rambursare:
rate lunare egale (anuităţi)
rate lunare descrescătoare
Client Group Sales
DA
NU (se va bifa de către Ofiţerul de Credite)
*sunt de acord să accept un card de credit American Express Green/Visa Classic în cazul în care nu mă calific pentru un card de credit American Express Gold/ Visa Gold
**Accept o eventuală modificare a sumei/perioadei ca urmare a analizei de credit

SOLICITANT DE CREDIT
DATE PERSONALE ŞI ALTE INFORMAŢII
Nume
Prenume
Cetăţenie
CNP
Data naşterii
Locul naşterii
Prenume tată
Prenume mamă
Adresă de domiciliu/reşedinţă:
conform actului de identitate ataşat acestei cereri
Telefon fix
Proprietar telefon fix
Mobil(obligatoriu pentru serviciul SMS):
Adresă curentă: aceeaşi cu adresa de domiciliu/reşedinţă
altă adresă(specificaţi) Localitatea
Judeţ/Sector
Str.
Nr.
Bl.
Sc.
Ap.
Tel. fix:
Proprietar tel.:
E-mail:
Stare civilă:
căsătorit
celibatar
divorţat
văduv
Studii:
fără studii/primare
gimnaziale
şcoli profesionale, de ucenici
liceale
post liceale
superioare
Nr. membri familie
, din care nr persoane aflate în întreţinere (altele decât soţ/soţie)
;
Condiţie locativă:
imobil co/proprietate
chirie
locuit cu părinţii
altele
Număr proprietăţi deţinute(locuinţe/terenuri):
Proprietate autoturism:
Da
Nu
Carduri de credit: Da
Nu Carduri de debit:
Da
Nu;
Număr carduri deţinute:
Card de salariu Bancpost:
Da
Nu
SITUAŢIE PROFESIONALĂ
Ocupaţia: salariat cu studii superioare
PFA/profesii liberale cadru militar
Loc de muncă:
Nr. telefon de la locul de muncă:

salariat fără studii superioare
muncitor necalificat
acţionar/asociat semnificativ
pensionar
alt statut Sector de activitate:
Funcţia:
Vechime totală în muncă:
ani

SOŢ/SOŢIE/PARTENER DE VIAŢĂ
DATE PERSONALE ŞI ALTE INFORMAŢII (se completează în toate situaţiile în care solicitantul de credit este căsătorit / cu partener de viaţă)
Nume
Prenume
Cetăţenie
CNP
Adresă de domiciliu/reşedinţă:
conform actului de identitate ataşat acestei cereri
Telefon fix:
Proprietar telefon fix:
Mobil:
Adresă curentă:
aceeaşi cu adresa de domiciliu/reşedinţă
altă adresă(specificaţi)
Localitatea
Judeţ/Sector
Str.
Nr.
Bl.
Sc.
Ap.
Tel. fix:
Proprietar tel.:
E-mail:
Studii:
fără studii/primare
gimnaziale
şcoli profesionale, de ucenici
liceale
post liceale
superioare
Nr. persoane aflate în întreţinere:
Condiţie locativă:
imobil co/proprietate
chirie
locuit cu părinţii
altele
Codebitor:
Da
Nu
Doresc să fiu utilizator autorizat şi să mi se emită un card de credit suplimentar (numai pentru cardurile de credit):
Da
Nu

Semnătură solicitant credit______________Semnătură codebitor (soţ/soţie/partener de viaţă)_______________

SITUAŢIE PROFESIONALĂ SOŢ/SOŢIE/PARTENER DE VIAŢĂ
Ocupaţia: salariat cu studii superioare
PFA/profesii liberale
cadru militar
Loc de muncă:
Nr. telefon de la locul de muncă:

salariat fără studii superioare
muncitor necalificat
acţionar/asociat semnificativ
pensionar
alt statut Sector de activitate:
Funcţia:
Vechime totala în muncă:
ani

PERSOANĂ DE CONTACT (adresa şi telefonul fix trebuie să fie diferite de cele ale solicitantului)
Nume
Prenume
Localitatea

Judeţ/Sector

Str.

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Telefon fix:

Proprietar telefon fix de la adresa persoanei de contact:
ANGAJAMENTE LUNARE / LITIGII ALE SOLICITANTULUI ŞI SOŢULUI / SOŢIEI / PARTENERULUI DE VIAŢĂ
Creditorul (Banca / alte pers. juridice
sau fizice)

Natura datoriei

Valoarea totală a datoriei/
Limita de credit card/overdraft

Suma lunară de plată

Moneda

Credit (inclusiv card credit, overdraft) / Leasing / Cumpărături în rate
1.
2.
3.
Alte angajamente lunare (ex: pensie alimentară, CAR, alte reţineri legale, chirie)
1.
2.
3.
Litigii

Da

Nu

Dacă Da, descrie:

INFORMAŢII REFERITOARE LA GARANŢIA CE VA FI CONSTITUITĂ (se va completa pentru creditele garantate cu ipotecă)
Categorie garanţie:
teren
apartament
casă
spaţiu comercial
Valoare de piaţă / Valoare tranzacţie:.......................................................EUR

Suprafaţa totală:.............................m2

1

Deţin funcţie publică : NU DA Funcţia: __________________________________
Sunt beneficiarul real al sumelor/activelor derulate prin bancă2:
NU DA
Mă încadrez în categoria persoanelor aflate în relaţie specială cu banca3: NU DA
1

Funcţia publică deţinută conform art.2 din Legea 656/2002: Şefi de stat (preşedinţi); Şefi de guverne (Primul Ministru sau funcţie similară); Membrii Parlamentelor; Comisari Europeni; Membrii Guvernelor; Consilieri prezidenţiali;
Consilieri de stat; Secretari de stat; Membrii Curţilor Constituţionale; Membrii Curţilor Supreme sau ai altor instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac; Membrii Curţilor de
Conturi; Membrii Consiliilor de Administraţie al Băncilor Centrale; Ambasadori; Însărcinaţi cu afaceri; Ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate; Conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; Membrii consiliilor de administrare şi
ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; Membrii direcţi ai familiilor persoanelor expuse, respectiv
soţ/soţie/, copii şi soţii/soţiile acestora, părinţi; Persoanele cunoscute public ca asociaţi/apropiaţi persoanelor care exercită funcţiii publice importante. 2Se va completa formularul "Informaţii privind beneficiarul real”. 3Persoanele în relaţii
speciale cu Bancpost (ex: acţionari sau membrii structurii de conducere ai Bancpost, membri în Consiliul de Administraţie al BNR, membrii apropiaţi ai familiei acestora etc; conform Regulamentului nr. 18/2009 al BNR).

SERVICII SPECIALE (pentru carduri de credit)

Doresc activarea serviciului de debitare automată: DA

NU

•Mandatez şi autorizez Bancpost S.A. ca în numele meu şi pentru mine să debiteze lunar contul IBAN în RON:_____________________ deschis pe
numele meu la Bancpost S.A. sucursala:_________________, şi să efectueze alimentarea cardului de credit solicitat prin prezenta cerere, cu suma de:
_______________ lei;
___________ % din soldul cardului de credit[1];
suma minimă de plată
[1]

min 4% pentru a asigura acoperirea sumei minime de plată şi fără zecimale

DATE PRIVIND CONVENŢIA DE VIRARE A SALARIILOR PE CARD (se completează dacă e cazul)

Cod convenţie ____________________Cod fiscal şi denumire angajator care a semnat convenţia _______________________
Cod sucursală Bancpost care a semnat convenţia_______________________________
CORESPONDENŢA CU BANCA
Eu, Solicitant de credit, declar şi sunt de acord să fiu notificat, la alegerea mea, prin una din următoarele metode, în scopul înştiinţării mele cu privire la:
1. (a) aprobarea sau respingerea cererii de credit, (b) modificarea ratei dobânzii conform contractului de credit,
c) retragerea dreptului de a efectua trageri din credit - în cazul cardului de credit):
numai SMS, la numărul de telefon mobil furnizat în prezenta cerere (Date personale şi alte informaţii), sau
numai E-mail, la adresa de e-mail furnizată în prezenta cerere (Date personale şi alte informaţii).
2. Comunicarea de către bancă a extrasului de cont se va face automat prin e-mail (pentru cardurile de credit), la adresa de e-mail furnizată în prezenta cerere. În situaţia în
care nu este disponibilă o adresă de e-mail, extrasul se va transmite la:
adresa curentă sau
domiciliu/reşedinţă (pentru linia de credit).
3. Comunicarea de către Bancă a extrasului de cont aferent facilităţii de overdraft - conform opţiunii exprimate în cererea de deschidere cont curent.
4. Eu, Solicitant de card, în scopul înmânării Cardului de Credit de către Bancă, declar şi sunt de acord să îmi fie predat, prin poştă/curier, prin una din următoarele metode:
la adresa curentă (atât pentru cardul iniţial cât şi pentru cardurile reînnoite) sau
la unitatea emitentă Bancpost/__________________*(pentru cardul iniţial) şi la adresa curentă (pentru cardurile reînnoite)
*se va indica unitatea bancară de unde se doreşte ridicarea cardului (pentru cardurile emise prin DSA).

Semnătură solicitant credit______________Semnătură codebitor (soţ/soţie/partener de viaţă)_______________

ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE ŞI CONSULTARE
A DATELOR PERSONALE ŞI A INFORMAŢIILOR DE RISC
Solicitantul de credit, codebitorul, identificaţi conform primei pagini, facem următoarea declaraţie:
„Îmi exprim în mod expres şi neechivoc consimţământul că:
S.C. Bancpost S.A. - Nr. de înregistrare în registrul de evidenţă al operatorilor de date personale 767
Cod ____________________________________(Cod bancar atribuit de BNR unităţii teritoriale a băncii)
I. Să solicite şi să primească de la Centrala Riscurilor Bancare (CRB) următoarele informaţii de risc bancar înregistrate pe numele meu :
a)
Situaţia riscului global
b)
Situaţia creditelor restante
II. Acordul de consultare a bazei de date CRB este valabil pe termen nelimitat de la data semnării cererii de credit.
III. Să prelucreze informaţiile indicate la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidenţele proprii şi să transmită către S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti,
Str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în vederea prelucrării acestor informaţii de către Biroul de Credit şi consultării informaţiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de către
oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (instituţiile de credit, instituţii financiare nebancare şi de asigurări) ori de câte ori este necesar în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii contractuale cu
Participantul.
2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice*
b) date şi informaţii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurări**
c) date referitoare la fraudulenţi***
d) date referitoare la inadvertenţe constatate de “ S.C. Bancpost S.A”****
* cuprinde informaţii legate de: numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţă, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod ţară şi serie/număr paşaport în cazul
persoanelor nerezidente;
** cuprinde informaţii legate de: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, starea contului, data închiderii contului, valuta
creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului, denumirea şi adresa
angajatorului, calitatea de împrumutat, girant, codebitor sau beneficiar de poliţă de asigurare a persoanei fizice în legatură cu produsul acordat;
*** cuprinde informaţii legate de: săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii în domeniul financiar-bancar, în relaţia directă cu “ S.C. Bancpost S.A”, constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau
irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;
**** cuprinde informaţii legate de: date şi informaţii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;
Am luat la cunoştinţă faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizări.“
În condiţiile prevederilor Legii 677/2001 cu modificarile şi completările ulterioare, sunt de acord ca datele înregistrate pe numele meu, preluate din bazele de date ale CRB şi ale S.C. Biroului de Credit S.A.,
precum şi cele declarate în cererea de credit şi în documentele ataşate acesteia:
- sa fie prelucrate de către S.C. Bancpost S.A. pentru luarea deciziei referitoare la aprobarea sau respingerea creditului, inclusiv pentru efectuarea de analize financiare;
- sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A. în scop de marketing, inclusiv în scopul îmbunătăţirii serviciilor şi produselor oferite de S.C. Bancpost S.A.
Da
Nu
- sa fie transmise în ţară şi în străinătate către Grupul Eurobank Ergasias şi subsidiarele specializate din cadrul Grupului, sau către orice furnizori de servicii de prelucrare date şi/sau parteneri contractuali ai
Băncii din ţară şi/sau străinatate, în scopul furnizării de servicii în legătură cu urmărirea contractelor, distribuirea de produse bancare, recuperarea creanţelor sau în orice alte scopuri justificate de activitatea
desfăşurată de Bancă, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii săi contractuali, de Grupul Eurobank Ergasias şi/sau subsidiarele specializate din cadrul Grupului;
- să fie transmise în ţară şi în străinătate către Grupul Eurobank Ergasias şi subsidiarele specializate din cadrul Grupului sau către furnizorii de servicii de prelucrare date şi/sau parteneri contractuali ai Băncii
din ţară si/sau străinatate, în scop de marketing:
Da
Nu
- să fie transmise la şi prelucrate de autorităţile competente naţionale şi internaţionale, în scopul exercitării atribuţiilor expres prevăzute de lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării
terorismului.
Am luat la cunoştinţă faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, în mod special următoarele drepturi:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor
prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Biroul de Credit la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatură cu mine sunt sau nu prelucrate de către acesta.
Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adreseaza o cerere, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată către S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: "Biroul de Credit SA,, Str. Sfânta Vineri, nr. 29,
etaj 4, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030203", în care să se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un număr de telefon) si să se ataşeze o copie lizibilă după buletinul sau cartea de identitate;
aceste documente se pot transmite prin poştă sau se pot depune la cutia poştală, special amenajată la sediul Biroului de Credit; dreptul de a obţine de la S.C. Bancpost S.A., la cererea mea şi în mod gratuit pentru
o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care mă privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate de S.C. Bancpost S.A, acest drept mi-l pot exercita în
următoarele condiţii: adresez o cerere băncii, întocmită în forma scrisă, datată şi semnată în care voi menţiona adresa mea de domiciliu. Cererii îi voi ataşa o copie, lizibilă, după actul meu de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în
special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către “ S.C. Bancpost S.A” care a înscris datele la Biroul de Credit, întocmită în forma
scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Cererii i se va ataşa o copie lizibilă după actul de identitate al
solicitantului; dreptul de a obţine, la cererea mea şi în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor mele, a căror prelucrare nu este conformă
Legii nr. 677/2001 cu modificarile şi completările ulterioare în special a datelor incomplete, inexacte. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate de către S.C. Bancpost S.A., acest drept mi-l pot exercita
în următoarele condiţii: voi adresa o cerere băncii, întocmită în forma scrisă, datată şi semnată, în care voi menţiona datele asupra cărora solicit intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Cererii îi
voi ataşa o copie, lizibilă, după actul meu de identitate;
(iv) Dreptul de opoziţie: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, că datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia
cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către “ S.C. Bancpost S.A”, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se
vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a persoanei. Cererii i se va ataşa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului; dreptul
de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, că datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrari în scop de marketing direct în numele S.C.
Bancpost S.A. sau al unui terţ, pentru viitor, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate.
de către S.C. Bancpost S.A., acest drept mi-l pot exercita faţă de bancă în următoarele condiţii: voi înainta o cerere, întocmită în forma scrisă, datată şi semnată, în care voi menţiona datele asupra cărora îmi
exercit, justificat dreptul de opoziţie şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia mea particulară. Cererii îi voi ataşa o copie, lizibilă, după actul meu de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată
exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evaluezae unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea,
comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apărarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încălcate.
Am fost informat(i) că:
- Un răspuns preliminar pozitiv nu implică în mod obligatoriu aprobarea creditului, analiza finală are loc după prezentarea tuturor documentelor necesare;
- În funcţie de rezultatele analizei de eligibilitate şi ale interogării bazelor de date (CRB/BC), Banca îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare, după caz, precum şi de a respinge cererea de credit
în termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acesteia, în cazul în care documentele sunt incomplete şi nu s-au prezentat completările solicitate în termen de 30 de zile de la data depunerii cerereri de credit;
- Pentru creditele garantate cu ipotecă (imobiliare, nevoi personale garantate cu ipotecă), în cazul in care, urmare evaluarii bunului(rilor) imobiliare, Banca consideră necesar, aceasta poate solicita şi alte
garanţii suplimentare în vederea garantării creditului (garanţii reale imobiliare/mobiliare asupra unor bunuri imobile/mobile, asupra unui depozit, etc
- În cazul în care creditul va fi aprobat, utilizarea acestuia se va efectua numai după prezentarea documentelor şi îndeplinirea condiţiilor precedente prevăzute prin contractul încheiat cu Banca;
- Banca poate să verifice datele de mai sus în orice fel apreciază ca fiind necesar;
Am fost pe deplin informat cu privire la nivelul şi tipul dobânzii, costurile aferente creditului şi ale clauzelor contractului şi le accept.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii declar/declarăm pe propria răspundere, că toate datele din prezenta cerere şi documentele anexate sunt reale şi mă/ne oblig/obligăm să
respect/respectăm toate obligaţiile ce îmi/ne revin din contractul de credit.
Notă: Toate rubricile incluse în prezenta cerere trebuie completate obligatoriu. În cazul în care pentru o anumită rubrică nu există informaţie această rubrică va fi barată.

Semnătură
solicitant credit

Data

Semnătură codebitor
(soţ/soţie/partener de viaţă)

Am primit, citit şi înţeles termenii Condiţiilor Generale de Afaceri S.C. Bancpost S.A.
Am primit un exemplar al cererii de credit

Se completează de către salariatul băncii:

Se completează de către salariatul intermediarului:

Confirm identitatea Împrumutatului/Soţ/Soţie şi faptul că a/au completat cererea şi a/au
semnat în prezenţa mea, precum şi că acesta/aceştia a/au prezentat documentele necesare
analizei creditului în original

Confirm identitatea Împrumutatului/Soţ/Soţie şi faptul că a/au completat cererea şi a/au
semnat în prezenţa mea, precum şi că acesta/aceştia a/au prezentat documentele necesare \
analizei creditului în original

Cod unitate S.C. Bancpost S.A.:

Nume Prenume şi semnatură:

Compania:

Nume Prenume (cod DSA):

Cod sursă:

Data:

Data:

Semnătură intermediar

L.S.

