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                                                                                          VIZAT                                                 SE ACORDĂ ÎMPRUMUTUL, 

                                                                             pentru suma                    în suma de .............................. lei 

                                                                      de ........................ lei                  data ............................................. 

                                   Contabil,                                   Consiliul Director, 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    nr. …………… din ….….…………………… 
 
 

CERERE DE ÎMPRUMUT 
 
 

Subsemnatul(a) …………………………………………………… domiciliat(ă) în …………………………….……………… 

str. ………………………….……….…………… nr. …. bloc ……….. scara …. ap. .… județul ……………….……………, telefon 

serviciu …………………….…………, telefon acasă  …………..…….……………, telefon mobil …………..………………………,  

născut(ă) în localitatea …………………………..……….…..…. județul ……….…………... la data de ……..…………………, 

fiul (fiica) lui ………..…….………… și al ………………….………, cod numeric personal …………….……………………………, 

posesor al BI (CI) cu seria …. nr. ……….……… eliberat (ă) de ………….....………..……… la data de ……...……………, 

încadrat pe perioadă determinată/nedeterminată în unitatea …………………….……………….…….…..……….. cu 

sediul în ………….………….…………...……….. str. ……………….……………..………. nr. …… județul ………….……………., în 

funcția de ………….…….….……………………………………....…………….., numar de marca ……………..………, cont IBAN 

………………………………………………………….., deschis la banca …………………………..………………………………….………..,  

cu un salariu net lunar de ………………… lei + alte surse …………..……… lei = total venituri …..……………..………, 

cheltuieli lunare ………………………..………….. lei, din care: rate la alt CAR sau alte instituții financiare 

………………..…………… lei, cumpărări în rate ………………..………… lei, 

solicit un împrumut TRADIȚIONAL/OPTIONAL în sumă de (în cifre) ………….……….. lei, (în litere) 

………………………………………………………………………………………………..……. pe termen de …..….. luni consecutive. 

Mă oblig să restitui Casei de Ajutor Reciproc Alfa Transport împrumutul primit împreună cu 

dobânda aferentă într-un număr de ………..……… rate lunare egale, consecutive. Prima rată va fi în luna 

următoare aprobării împrumutului. 

Împrumutul va fi reținut pe ștatul de salarii lunar, prin virament bancar sau debit direct. Declar ca 

am primit un exemplar original privind „INFORMAȚIILE STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL 

PENTRU CONSUMATORI”. 

Subsemnatul …………………………………………………………………….………………, declar că toate datele de 

mai sus sunt reale, am luat cunostință ca orice afirmație neadevarată constituie fals și uz de fals în 

declarație și antrenează răspunderea penală potrivit Codului Penal. Mă angajez să furnizez toate 



2 

 

documentele și dovezile solicitate de catre Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Alfa Transport pentru 

încheierea contractului de împrumut, care este titlu executoriu potrivit legii și sunt de acord ca aceasta 

să obțină orice fel de date cu caracter personal înregistrate pe numele meu de la o altă Casa de Ajutor 

Reciproc sau de la un birou independent de credit, precum și ca Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Alfa 

Transport să transmită datele mele cu caracter personal altei Case de Ajutor Reciproc sau birou 

independent de credit, cu scopul de a mi se stabili debitele catre alte institutii de imprumut.  

Anexez:  

• adeverință de venit a împrumutatului; 

• adeverință de venit si angajament pentru fiecare girant; 

• copie CI giranți. 
 

Noi, giranții ne obligăm în solidar cu împrumutatul la rambursarea împrumutului și dobânzilor aferente, a 

penalităților de întârziere stabilite în contractul de împrumut ce se va încheia în baza prezentei cereri și a 

cheltuielilor de recuperare, renunțând la beneficiul discuției și al diviziunii.  

 
GIRANT 1  - numele și prenumele..................................................................... semnătura........................................... 

GIRANT 2  - numele și prenumele..................................................................... semnătura........................................... 

GIRANT 3  - numele și prenumele..................................................................... semnătura........................................... 

GIRANT 4  - numele și prenumele..................................................................... semnătura........................................... 

 
 
SEMNĂTURA SOLICITANTULUI ........................................................................ DATA ................................................... 
 
 
Analiza cererii: 
 

Fond social Sold împrumut Sold dobânzi de plătit 

 tradițional opțional tradițional opțional 

     

 
 
Solicitantul a avut/nu a avut întârzieri la împrumutul anterior. Dacă da, numărul de rate .................., din care rate 

amânate ............................ . 

Număr de împrumuturi girate ...................... . 

Semnătura persoanei care a primit cererea .................................................... 


