
CERERE PENTRU ACORDAREA UNUI PRODUS FINANCIAR

Subsemnatul/Subsemnata: _____________________________________________________________________________,

Vers. 2/17.04.2008 

(nume / prenume)

solicit prin prezenta acordarea de cãtre Cetelem IFN SA a urmãtorului/urmãtoarelor produs(e) financiar(e):
             
             
             

card de credit 
Limita (plafon) de credit (max: 20.000 LEI) :___________________LEI; 

credit de nevoi personale (cu excepþia celui pentru refinanþare)
Valoare credit : _________________LEI ; 

credit pentru achiziþionarea unui bun, inclusiv autoturism
Valoare facturã:__________________LEI; Valoare avans_________________LEI; 
Valoare credit: __________________ LEI;

Declaraþie solicitant:  
1. Date act de identitate (BI/CI):
CNP :________________________________________
Tipul:(CI/BI)____seria ºi numãrul:______________data emiterii:___/___/___ Emitentul:_____________
data expirãrii:___/___/___
2. Adresa din actul de identitate:
Localitatea:___________________________,Str.:__________________________________,Nr.:_______, Bl.:_______, 
Sc.:____, Ap.:_______, Judeþ/Sector:__________________
3. Adresa de reºedinþã  (adresa curentã): 
Localitatea:___________________________,Str.:__________________________________,Nr.:_______, Bl.:_______, 
Sc.:____, Ap.:_______, Judeþ/Sector:__________________
4. Telefon fix:______/_______________ Telefon mobil:________________________  E-mail:_________________________
5. Numãr copii (sub 18 ani):_____  Numãr pensionari în gospodãrie:_____ 
6. Proprietar automobile: DA/NU______
7. Status domiciliu: 
      Proprietate;     Chirie particular;     Chirie la stat;     Locuiesc cu pãrinþii;     Locuiesc cu proprietarul;
      Locuinþã de serviciu;       Altele________________________;      Proprietate (credit imobiliar). 
8. Locuiesc la adresa curentã începând cu:_______/_______ (luna / an).
9. Nivel educaþie:     ªcoalã;     Liceu;     Studii postliceale;    Universitate;     Altele;  
10. Stare civilã:     Cãsãtorit(ã);     Necãsãtorit(ã);     Divorþat(ã);     Vãduv(ã);     Concubinaj;    
11. Stare civilã curentã începând cu anul:_________ 

14. Am/Nu am datorii exigibile ºi neonorate la scadenþã în valoare de _________________________ LEI
15. Am/Nu am litigii cu terþii (de naturã civilã ºi/sau fiscalã) care îmi pot afecta în prezent ºi/sau în viitor capacitatea lunarã de 
rambursare a creditului, nãscute din ________________________________________
16. Familia mea  (adicã ________________________________________________) are venituri lunare permanente în 
suma de _______________LEI din sursa________________________________________
17. Am conturi ºi depozite la alte bãnci:    Da;    Nu; 
18. Cont Bancar: Banca_______________________________, IBAN____________________________________________
19. Am avut un credit la Cetelem (Credisson):    Da;    Nu;
20. Am:     Carduri de debit emis(e) de banca: ______________;     Carduri de credit emis(e) de banca: _________________;  
Alte carduri (exemplu: de fidelitate) emis(e) de: ______________________;
21. Doresc ca veniturile partenerului meu (Soþ/Soþie/membru familie ) sã fie luate în calcul la acordarea creditului: Da    Nu  
22. Card de credit: Nume ºi prenume aºa cum doriþi sã fie înscrise pe card (maxim 26 caractere):
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/;
23. Parola pentru identificarea posesorului de card în cazul apelului telefonic (Ex.: numele mamei înainte de cãsãtorie): 
 ______________________________________;
24. Adresa la care va fi livrat cardul:
     Adresa de pe actul de identitate;     Adresa de reºedinþã ;     La punctul de lucru Cetelem __________________________;
25. Adresa la care va fi livrat extrasul de cont:
     Adresa de pe actul de identitate;      Adresa de reºedinþã ; 

12. Buget:                       
      Venit net:      
      Pensii:           
      Ajutor social: 
      Venit din chirii:
      Alte venituri:

13.Cheltuieli:
     Cheltuieli chirii/rate credite imobiliare: 
     Rate credite de consum:              
     Rate alte credite (fãrã imobiliare):   
     Alte cheltuieli:                            

_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI

_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI
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„În calitate de solicitant, declar, prin semnarea prezentei cereri, urmatoarele:
I. Sunt de acord cu faptul cã Cetelem îsi rezerva dreptul de a nu aproba aceasta cerere, fara explicatii privind motivul refuzului.
II. Înteleg ca Cetelem îsi rezerva dreptul de a dimensiona linia de credit card pe baza criteriilor sale interne de evaluare si a 
reglementarilor BNR în domeniul creditului de consum si sunt de acord ca Cetelem poate refuza solicitarea mea fara sa îmi ofere 
explicatii privind deciziile sale.
III. Creditorul/Cetelem poate solicita, în vederea analizarii oportunitatii acordarii creditului, orice informatii/documente, indiferent 
de sursa acestora, pentru verificarea datelor mele personale/financiare sau care sa ateste gradul de îndatorare, al meu si al 
familiei mele, inclusiv înainte de acordarea creditului. 
IV.  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal : 
1. S.C. Cetelem IFN S.A. a notificat la ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal în scopul realizãrii activitãþii de 
creditare (cu numãrul 694) ºi a activitãþii de marketing (cu numãrul 500). 
2. Prin semnarea prezentei, subsemnatul, în calitate de solicitant de credit îmi exprim consimþãmântul în mod expres ca Cetelem:
 - sã prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din prezenta Cerere (inclusiv CNP), direct sau prin intermediul  
operatorilor desemnati de catre acesta (mandatari si/sau terti contractanþi, din tarã sau strainatate) în scopul derularii raporturilor 
juridice create/ce vor fi create între parti, respectiv în scopul realizarii activitatii de creditare (scopul verificarii identitatii/datelor 
personale furnizate, realizarii obiectivelor activitatii de creditare, în scopuri statistice) si în scopul realizarii activitatii de marketing 
(scopuri promotionale, în vederea acordãrii de noi credite/produse financiare, transmiterii oricarei oferte/corespondente 
comerciale prin care sunt promovate produsele financiare ale Cetelem sau ale partenerilor sai de afaceri), precum si pentru 
alcatuirea bazei de date proprii si asigurarii sigurantei bazei de date; 
- sã poatã transmite/verifica/consulta orice informatie personala/financiara aferenta subsemnatului/familiei subsemnatului 
catre/în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si/sau catre/în alte 
baze de date private românesti si internationale si/sau în bazele de date ale oricaror organisme abilitate/autoritati ale statului;
- sã poatã transfera (ceda) datele mele personale altui operator, cu condiþia respectãrii obligaþiei de informare conform pct. 5 de 
mai jos;  
- sã transmitã datele mele cu caracter de identificare, datele pozitive, datele negative ºi datele referitoare la inadvertenþe 
ºi fraudulenþi*  cãtre Biroul de Credit SA (persoanã juridicã românã, cu sediul în Bucureºti, Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, cod 
poºtal 030023) în vederea prelucrãrii de cãtre aceastã entitate în conformitate cu dispozitiile legale si sa consulte informatiile 
înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de catre participantii la sistemul Biroului de Credit (banci, institutii 
de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurare si alte institutii autorizate conform legii); totodata, declar ca am luat 
la cunostinta de faptul ca datele mele negative vor fi transmise în sistemul Biroului de Credit dupa 30 zile de la data scadenþei, prin 
semnarea prezentei considerându-se îndeplinita obligatia de informare cu 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii, 
respectiv obligatia de informare înainte de data transmiterii în cazul datelor referitoare la fraudulenti si inadvertente, precum si cu 
privire la faptul ca datele transmise vor fi stocate în sistemul de evidenta al Biroului de Credit pe perioada maxima admisa de lege; 
  
*Date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de 
telefon fix/mobil, codul numeric personal, Date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acordãrii, data scadenþei, 
creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restanþei, numarul de zile de 
întârziere în rambursarea creditului, starea contului, Date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data acordãrii, data 
scadenþei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma 
platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului, Date referitoare la fraudulenþi: fapta comisa, numarul si data hotarârii 
judecatoresti/actului administrativ, denumirea emitentului; Date referitoare la inadvertente: informatiile neconcordante, 
rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului.  
3. Subsemnatul, precizez expres ca:   a) În legatura cu scopul realizarii activitãþii de creditare: 
i) sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, inclusiv CNP (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.)     sau
ii) nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale  (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.)       ; în acest caz am luat la 
cunostinta de faptul ca refuzul meu duce la imposibilitatea acordarii creditului 
                                                           b) În legatura cu scopul realizarii activitãþii de marketing:
i) sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, inclusiv CNP  (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.)     sau
ii) nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale  (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.)      ; în acest caz am luat la 
cunostinta de faptul ca refuzul meu poate duce la imposibilitatea acordarii creditului
4. Totodatã, declar cã am luat la cunoºtinta ca îmi sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, 
dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma 
adresa catre ANSPDCP în caz de încalcare a drepturilor mele garantate de Legea 677/2001. De asemenea, declar ca am luat la 
cunostinta faptul ca îmi pot exercita drepturile printr-o cerere scrisa (datata si semnata) transmisa la sediul Cetelem, iar pentru 
Biroul de Credit SA, transmisa la adresa specificata la pct. 2 din prezentul capitol sau prin e-mail la adresa 
situatie@birouldecredit.ro. În cerere se vor mentiona datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon) si se va 
atasa si o copie lizibila dupa buletinul sau cartea de identitate.  
5. În caz de cedare a datelor mele personale (inclusiv CNP) catre  terti, din tara sau din strainatate, declar ca am luat la cunostinta 
ºi sunt de acord sã fiu notificat prin intermediul paginii de internet a Cetelem: www.cetelem.ro, având dreptul de opozitie si 
interventie potrivit celor sus mentionate, caz în care Cetelem va lua, de îndata, toate masurile ce se impun stergerii/modificarii 
datelor mele astfel cedate. 
V. În cazul în care prezenta cerere nu va fi acceptatã de cãtre Cetelem, declar cã sunt de acord ca datele mele personale cuprinse 
în prezenta sã fie prelucrate în vederea ofertãrii de alte produse, de cãtre orice altã entitate care a încheiat în acest sens un 
parteneriat cu Cetelem. 
VI. Declar pe proprie rãspundere sub sancþiunea legii cã (se va bifa cãsuþa corespunzãtoare pentru pct. a)/ se vor înscrie 
menþiunile solicitate pentru pct. b): a) subsemnatul este beneficiarul real al creditului     ;
                                                      b) beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt:   

                             se vor menþiona (numele ºi prenumele/denumirea)    (adresa domiciliului/sediului social ºi þara)    

Vers. 2/17.04.2008 
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Subsemnatul ma oblig sa comunic orice modificare referitoare la cele declarate.
SC Cetelem IFN SA îsi rezerva dreptul de a refuza creditul solicitat/de a înceta relatiile cu solicitantul în cazul unor declaratii false 
sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de solicitant. 
VII.  Declaraþie privind relaþiile speciale ºi de grup ale solicitantului de credit cu instituþia financiarã nebancarã – se va completa 
anexa la prezenta. 

Cerere de Aderare la Contractul de Asigurare : 
Subscriu la Contractul de Asigurare în calitate de Persoanã Asiguratã pentru evenimentele acoperite prin Pachetul care 
corespunde statutului meu socio-profesional. Desemnez cã Beneficiar al tuturor indemnizaþiilor de asigurare pe Contractantul 
Asigurãrii, Cetelem IFN SA. Prin aderarea la Contractul de Asigurare confirm cã am fost informat ºi sunt de acord cu acesta, 
precum ºi cu Condiþiile Generale de Asigurare aplicabile, anexate.   
Pentru a beneficia de asigurarea de deces/invaliditate totalã ºi permanentã/incapacitate temporarã de muncã, declar pe proprie 
rãspundere cã, dupã cunoºtinþã mea, la data prezentei Cereri, starea mea de sãnãtate este bunã, nu sufãr de afecþiuni care sã 
necesite supraveghere sau tratament medical constant. Nu sunt în incapacitate temporarã de muncã, iar în ultimele 12 luni nu    
m-am aflat în incapacitate de muncã mai mult de 30 de zile consecutive. În plus, pentru Pachetul de asigurare care include 
pierderea involuntarã a locului de muncã, declar cã exercit o activitate profesionalã salarizatã în baza unui contract individual de 
muncã pe duratã nedeterminatã de cel puþin 6 luni, nu fac obiectul nici unei proceduri de concediere (individualã/colectivã), nu am 
transmis ºi nu am primit din partea angajatorului o propunere de încetare a relaþiilor de muncã prin acordul pãrþilor. Cunosc ºi 
accept faptul cã Asigurarea nu acoperã consecinþele îmbolnãvirii sau accidentului survenite înaintea datei prezentei Cereri ºi 
recunosc dreptul Asigurãtorului de a stabili ºi analiza starea sãnãtãþii mele anterioarã datei aderãrii la Contractul de Asigurare. 
Confirm cã informaþiile de mai sus sunt adevãrate, complete ºi corecte ºi accept cã în caz contrar, Asigurãtorul nu datoreazã platã 
indemnizaþiei de asigurare.   
Cunosc si accept ca, în baza prezentei Cereri de aderare la contractul de asigurare, beneficiez, în schimbul platii primei/primelor 
de asigurare, de o asigurare facultativa de viata de protectie a venitului atasata la fiecare credit contractat (credit de consum, card 
de credit etc).
CARDIF ASIGURARI SA a notificat la ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal în scopul realizarii activitatii de 
asigurare, cu numarul 3878. In acest scop, Cardif Asigurãri poate transmite/verifica/consulta orice informatie 
personala/financiara aferenta Persoanei Asigurate catre/în baza de date a Cetelem sau alte baze de date private românesti si/sau 
în bazele de date ale oricaror organisme abilitate/autoritati ale statului. Cardif Asigurari poate stoca si prelucra datele cu caracter 
personal cuprinse în prezenta Cerere de aderare la Contractul de Asigurare, inclusiv datele referitoare la starea de sanatate si 
cele având functie de identificare (CNP – cod numeric personal), în scopul verificarii identitatii/datelor personale furnizate, 
realizarii obiectului contractului de asigurare, în scopuri statistice si pentru alcatuirea bazei de date proprii ºi asigurarii sigurantei 
acesteia. 
În legatura cu aceste scopuri, precizez în mod expres ca: 
i) sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale      sau
ii) nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale     ; 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta cã îmi sunt garantate drepturile prevazute de lege, fiindu-mi recunoscut dreptul de acces 
si de interventie asupra datelor mele cu caracter personal precum si cel de opozitie asupra prelucrarii acestora, ce pot fi exercitate 
printr-o cerere scrisã transmisã la sediul Cardif Asigurãri SA.
 
Cunoscând prevederile Cod Penal cu privire la falsul în declaratii si uz de fals, declar pe proprie raspundere cã 
informaþiile ºi documentele prezentate de mine sunt conforme cu realitatea.

 Data ___/_____/______ Semnaturã solicitant / Persoanã Asiguratã _________________________ 

Cererea trebuie sã fie completata în totalitate, iar acolo unde nu existã informatie se va înscrie "-".
  Pentru situaþiile în care cererea nu are ca obiect acordarea unui card de credit, puteþi beneficia de un card de credit dacã sunteþi 
bun platnic, îndepliniþi condiþiile de eligibilitate ºi doriþi sã-l activaþi (sã-l utilizaþi). Dacã nu doriþi sã beneficiaþi de un card de credit, 
veþi menþiona acest lucru expres, pe contractul de credit (Anexa 1), la capitolul „Semnãturi”.  
  Dacã adresã de reºedinþa este indenticã cu cea din actul de identitate, rubrica nu se completeazã 
  Prin familia solicitantului se înþelege soþul/ soþia ºi rudele ºi afinii acestuia, care locuiesc ºi gospodãresc împreunã cu solicitantul. 
Se exclud veniturile acelor membri ai familiei care sunt ºi giranþi. Dacã solicitantul de credit doreºte sã fie luate calcul la acordarea 
creditului veniturile partenerului, partenerul va completã ºi semna Anexa – Informaþii partener.   
  În cazul în care nu doriþi sã optaþi pentru asigurarea ataºatã Creditului de consum/cardului de credit sau starea Dvs. de sãnãtate 
nu este corespunzãtoare, vã rugãm sã bifaþi cãsuþã      ºi specificaþi acest lucru în clar pe contractul de credit (Anexa 1), la capitolul 
„Semnãturi”. 

Pentru cererile semnate în faþa unui angajat al Cetelem sau al unui împuternicit al acestuia, se vor menþiona de cãtre 
angajaþii în cauzã urmãtoarele: 
Datata ºi Semnata în fata angajatului S.C. ____________________  
Nume si prenume ________________________________________
Semnatura _____________________________________________
Stampila:
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Declaraþie partener solicitant de credit :  
1. Subsemnata/Subsemnatul (nume, prenume)_________________________________________________declar prin 
prezenta cã sunt de acord ca veniturile mele sã fie luate în calcul la acordarea creditului solicitat de cãtre 
___________________________. 
2. Date act de identitate (BI/CI): CNP :________________________________________
Tipul:(CI/BI)____seria si numarul:______________data emiterii:___/___/___ Emitentul:_____________data
 expirãrii:___/___/___
3. Adresa din actul de identitate: Localitatea:___________________________,Str.:__________________________________,            
Nr.:_______, Bl.:_______, Sc.:____, Ap.:_______, Judet/Sector:__________________
4. Adresa de reºedinta  (adresa curenta): Localitatea:__________________________,
 Str.:______________________________, Nr.:_______, Bl.:_______, Sc.:____, Ap.:_______,
 Judet/Sector:__________________
5. Telefon fix:______/_______________ Telefon mobil:________________________  
E-mail:_________________________________________________
6. Numar copii (sub 18 ani):_____  Numar pensionari în gospodarie:_____ 
7. Proprietar automobile: DA/NU______
8. Status domiciliu:     Proprietate;      Chirie particular;      Chirie la stat;      Locuiesc cu parintii;     Locuiesc cu proprietarul;
                                  Locuinta de serviciu;       Altele________________________;       Proprietate (credit imobiliar). 
9. Locuiesc la adresa curenta începând cu:_______/_______ (luna / an).
10. Nivel educatie:     Scoala;      Liceu;     Studii postliceale;     Universitate;     Altele;  
11. Stare civila:     Casatorit(a);      Necasatorit(a);      Divortat(a);      Vaduv(a);      Concubinaj;    
12. Stare civila curenta începând cu anul:_________ 

Anexa la Cererea pentru acordarea unui produs financiar – Informaþii partener

15. Am/Nu am datorii exigibile si neonorate la scadenta în valoare de _________________________ LEI
16. Am/Nu am litigii cu tertii (de natura civila si/sau fiscala) care îmi pot afecta în prezent si/sau în viitor capacitatea lunara de 
rambursare a creditului, nascute din ________________________________________
17.      Angajat sector bugetar;      Angajat sector privat;     Pensionar sector bugetar;  
           Pensionar sector privat;     Somer(a);     Casnic(a);     Concediu maternitate;      Altele:_____________; 
18. Functie/Cod socio-profesional:___________________________________;
19. Vechimea totala în munca:______ani si________luni; 

În calitate de partener al solicitantului de credit, declar, prin semnarea prezentei cereri, urmatoarele:    
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal : 
1. S.C. Cetelem IFN S.A. a notificat la ANSPDCP prelucrarile de date cu caracter personal în scopul realizãrii activitãþii de 
creditare (cu numãrul 694) ºi a activitãþii de marketing (cu numãrul 500). 
2. Prin semnarea prezentei, subsemnatul, în calitate de partener al solicitantului de credit îmi exprim consimþãmântul în mod 
expres ca Cetelem:
- sã prelucreze datele mele cu caracter personal rezultate din prezenta Cerere (inclusiv CNP), direct sau prin intermediul 
operatorilor desemnaþi de cãtre acesta (mandatari ºi/sau terþi contractanti, din þara sau strãinãtate) în scopul derulãrii raporturilor 
juridice create/ce vor fi create între pãrþi, respectiv în scopul realizãrii activitãþii de creditare (scopul verificãrii identitãþii/datelor 
personale furnizate, realizãrii obiectivelor activitãþii de creditare, în scopuri statistice) ºi în scopul realizãrii activitãþii de marketing 
(scopuri promoþionale, în vederea acordãrii de noi credite/produse financiare, transmiterii oricãrei oferte/corespondenþe 
comerciale prin care sunt promovate produsele financiare ale Cetelem sau ale partenerilor sãi de afaceri) precum ºi pentru 
alcãtuirea bazei de date proprii ºi asigurãrii siguranþei bazei de date; 
- sã poatã transmite / verifica / consulta orice informaþie personalã/financiarã aferentã subsemnatului/familiei subsemnatului 
cãtre/în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, Inspectoratului Naþional pentru Evidenþa Persoanelor ºi/sau cãtre/în alte 
baze de date private româneºti ºi internaþionale ºi/sau în bazele de date ale oricãror organisme abilitate/autoritãþi ale statului ;  
- sã poatã transfera (ceda) datele mele personale altui operator, cu condiþia respectãrii obligatiei de informare conform pct. 5 de 
mai jos;    
- sã transmitã datele mele cu caracter de identificare, datele pozitive, datele negative ºi datele referitoare la inadvertenþe 
ºi fraudulenþi* cãtre Biroul de Credit SA (persoanã juridicã romanã, cu sediul în Bucureºti, Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, cod 
poºtal 030023) în vederea prelucrarii de cãtre aceastã entitate în conformitate cu dispoziþiile legale ºi sã consulte informaþiile 
înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de cãtre participanþii la sistemul Biroului de Credit (bãnci, instituþii 
de credit, instituþii financiare nebancare, societãþi de asigurare ºi alte instituþii autorizate conform legii); totodatã, declar cã am luat 
la cunoºtinþã de faptul cã datele mele negative vor fi transmise în sistemul Biroului de Credit dupã 30 zile de la data scadenþei, prin 
semnarea prezentei considerându-se îndeplinitã obligaþia de informare cu 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii, 
respectiv obligaþia de informare înainte de data transmiterii în cazul datelor referitoare la fraudulenti ºi inadvertenþe, precum ºi cu 
privire la faptul cã datele transmise vor fi stocate în sistemul de evidenþa al Biroului de Credit pe perioada maximã admisã de lege; 
 
*Date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de 

13. Buget:                       
      Venit net:      
      Pensii:           
      Ajutor social: 
      Venit din chirii:
      Alte venituri:

14.Cheltuieli:
     Cheltuieli chirii/rate credite imobiliare: 
     Rate credite de consum:              
     Rate alte credite (fãrã imobiliare):   
     Alte cheltuieli:                            

_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI

_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI
_____________ LEI
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telefon fix/mobil, codul numeric personal, Date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, 
creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numãrul de rate restante, data scadenþã a restantei, numãrul de zile de 
întârziere în rambursarea creditului, starea contului, Date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data 
scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenþa plãþilor, sumã 
plãtitã, ratã lunarã, denumirea ºi adresã angajatorului, Date referitoare la fraudulenþi: fapta comisã, numãrul ºi data hotãrârii 
judecãtoreºti/actului administrativ, denumirea emitentului; Date referitoare la inadvertenþe: informaþiile neconcordanþe, 
rezultate din documentele prezentate la data solicitãrii creditului, din culpã solicitantului.  
3. Subsemnatul, precizez expres cã:   a) În legãturã cu scopul realizãrii activitãþii de creditare:  
i) sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, inclusiv CNP (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.)      sau
ii) nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale  (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.)      ; în acest caz am luat la 
cunostinta de faptul ca refuzul meu duce la imposibilitatea acordarii creditului 
                                                           b) În legatura cu scopul realizarii activitatii de marketing:
i) sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, inclusiv CNP  (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.)     sau
ii) nu sunt de acord cu prelucarea datelor mele personale  (stocare ,dezvaluire, cedare catre terti etc.)      ; în acest caz am luat la 
cunostinta de faptul ca refuzul meu poate duce la imposibilitatea acordarii creditului
4. Totodatã, declar cã am luat la cunoºtinþa cã îmi sunt garantate drepturile prevãzute de lege, respectiv dreptul de informare, 
dreptul de acces la date, dreptul de intervenþie, dreptul de opoziþie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de mã 
adresã cãtre ANSPDCP în caz de încãlcare a drepturilor mele garantate de Legea 677/2001. De asemenea, declar cã am luat la 
cunoºtinþã faptul cã îmi pot exercita drepturile printr-o cerere scrisã (datatã ºi semnatã) transmisã la sediul Cetelem, iar pentru 
Biroul de Credit SÃ, transmisã la adresã specificatã la pct. 2 din prezentul capitol sau prin e-mail la adresa 
situaþie@birouldecredit.ro. În cerere se vor menþiona datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numãr de telefon) ºi se va 
ataºa ºi o copie lizibilã dupã buletinul sau cartea de identitate.  
5. În caz de cedare a datelor mele personale (inclusiv CNP) cãtre  terþi, din þarã sau din strãinãtate, declar cã am luat la cunoºtinþã 
ºi sunt de acord sã fiu notificat prin intermediul paginii de internet a Cetelem: www.cetelem.ro, având dreptul de opoziþie ºi 
intervenþie potrivit celor sus menþionate, caz în care Cetelem va lua, de îndatã, toate mãsurile ce se impun ºtergerii/modificãrii 
datelor mele astfel cedate.  
6. În cazul în care prezenta cerere nu va fi acceptatã de cãtre Cetelem, declar cã sunt de acord cã datele mele personale, cuprinse 
în prezenta sã fie prelucrate în vederea ofertãrii de alte produse, de cãtre orice altã entitate care a încheiat în acest sens un 
parteneriat cu Cetelem.  

Cunoscând prevederile Cod Penal cu privire la falsul în declaratii ºi uz de fals, declar pe proprie raspundere cã 
informaþiile ºi documentele prezentate de mine sunt conforme cu realitatea. 

Data ___/_____/______                                          Semnatura partener solicitant de credit ___________________________ 

Cererea trebuie sã fie completata în totalitate, iar acolo unde nu exista informatie se va înscrie "-". 
  Se va completa de cãtre partenerul (sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc împreuna cu solicitantul) 
solicitantului de credit, în cazul în care veniturile sale sunt luat în calcul la acordarea creditului ; 
  Dacã adresa de resedinta este indentica cu cea din actul de identitate, rubrica nu se completeaza ; 
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