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ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R.-I.F.N. GALAȚI
Nr. fișă C.A.R. ________

v.1

27.03.2014

Vizat C.F.P.
Pentru suma de ___________data__________
Împuternicit_______________

CERERE DE ÎMPRUMUT
nr._______din data de_____________
Subsemnatul(a)______________________________, domicilat(ă) în__________________
str.___________________________nr.______bloc_____scara___ap.____, județul____________
nr.fișă______născut(ă) în localitatea ________________județul___________l a data de________
CNP_______________________, posesor (oare) al (a) B.I.(C.I.) seria ___nr.________, eliberat(ă)
de_____________________la data de ___________, angajat la __________________________
cu sediul în ____________________str. _________________nr._____județul________________
marca__________ telefon serviciu ________________, telefon acasă________________,telefon
mobil___________________, adresă de e-mail__________________________________.
I. Solicit următorul tip de împrumut: tradiţional  diversificat  pe termen scurt  pe termen mediu
Suma solicitată: ____________(_____________________________) numarul de rate _________
II. Bugetul familial (se completează cu date reale, C.A.R. are dreptul de a verifica datele oferite)
Venituri lunare

Lei

Cheltuieli lunare

Lei

Cheltuieli lunare

Venit net

Întreținere locuință

Cumpărări în rate

Alte surse

Energie electrică

Altele

Lei

Telefon
Chirie / rată locuință
Pensie alimentară
TOTAL
VENITURI

TOTAL
CHELTUIELI

Rate la C.A.R. sau la
alte instituții financiare.

III. Alte informații (se completează cu date reale, C.A.R. are dreptul de a verifica datele oferite)
Întrebare

Întrebare

Da/Nu Valoare (lei)

Sunteți proprietar de locuință ?

Sunteți membru și la alte C.A.R. ?

Sunteți proprietar de autovehicul ?

Sunteți girant pentru împrumuturi?

Aveți sume în conturi deschise la bănci?

Ați fost/sunteți urmărit pentru debite
restante?

Aveți constituite garanții pentru alte persoane?

Sunteți parte a unui proces în derulare?

Aveți alte împrumuturi la C.A.R. sau bănci?

Aveți antecedente penale?

Da/Nu

IV. Garanții
a. Giranți (...)

b. Bunuri materiale (...)

c.Alte surse (...)

Denumirea

Tipul garanției
(ipotecă/gaj)

Valoarea lei

Document de evaluare
Nr.___data___________

V. Subsemnatul_______________________________declar că toate datele de mai sus sunt
adevărate, orice afirmație neadevărată constituie fals si uz de fals în declarație și antrenează
răspunderea penală potrivit Codului Penal. Mă angajez să furnizez toate documentele și
dovezile solicitate de C.A.R. Pentru încheierea contractului de împrumut, acesta fiind titlu
executoriul potrivit legii.
Data_____________

Semnătura________________________
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VI. Analiza cererii
Fond social
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27.03.2014

Sold împrumuturi

Total venituri

Sold dobânzi de plătit

Total garanții

Total cheltuieli
Total angajamente financiare

TOTAL

TOTAL

Observații
Solicitantul a avut/nu a avut penalizari. Daca da, numărul_____, perioada_______________
Solicitantul respectă/nu respectă termenele pe care și le-a asumat.

Verificat contabil_______________
VII. Rezultatul analizei cererii
Se aprobă suma de _______________(________________________________)
Condițiile :_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Se respinge suma de_______________(________________________________)
Motivație :_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Variante propuse: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Semnăturile persoanelor care au analizat cererea:

1._________________________

2._________________________

3._________________________

Data:__________

