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Administratori, conducători, reprezentanţi permanenţi ai acestora şi ai persoanelor juridice ce exercită controlul; firma de audit, auditori statutari 
şi persoanele fizice desemnate să reprezinte societăţile care au calitatea de firmă de audit a NBG LEASING IFN S.A.; acţionari semnificativi; orice 
entitate la al cărei capital social NBG LEASING IFN S.A. are o participaţie de cel puţin 10%; familile persoanelor fizice menţionate anterior.
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Adeverinţa de salariu (tipizat în formatul NBG LEASING IFN S.A.) – 
completată, semnată şi ştampilată de către angajator – original
Extras Revisal – fotocopie “conform cu originalul”, vizată de către Departamentul 
Resurse Umane al angajatorului – semnată şi ştampilată în original
Contract de muncă însoţit de acte adiţionale (după caz) – fotocopie ”conform cu 
originalul”, vizat de către Departamentul Resurse Umane al angajatorului – original.
Adeverinţa pentru veniturile suplimentare din dividende – original
Contractele pentru veniturile suplimentare din chirii – fotocopie
Contractele de consultanţă/management/drepturi de autor/colaborare etc.
pentru alte venituri extrasalariale – fotocopie
Fişa fiscală aferentă anului fiscal precedent din care să reiasă veniturile 
globale impozabile ale solicitantului – fotocopie
Alte documente care atestă încasarea unor venituri lunare cu caracter
permanent - fotocopie.

Factura proforma şi specificaţia tehnică emisă de furnizor, semnată şi ştampilată de furnizor 
şi contrasemnată de solicitant - original
Acordul de consultare a bazei de date a CRC a BNR, completat şi semnat - original
Declaraţia privind beneficiarul real al finanţării, completată şi semnată - original
Declaraţia privind creditele/împrumuturile/finanţările în leasing pe care le-a contractat/garantat 
cu/faţă de alte instituţii de credit - original

Contractul de închiriere/proprietate care atestă domiciliul actual (care trebuie să corespundă 
domiciliului din actul de identitate) - fotocopie
Actul de identitate - fotocopie cu menţiunea “conform cu originalul”, urmată de numele în
clar şi de semnătura titularului
Certificatul de căsătorie - fotocopie (dacă e cazul)
Orice alte documente solicitate de finanţator şi care pot aduce clarificări asupra situaţiei 
economico-financiare a solicitantului.

În urma analizei ori pe parcursul desfăşurării acesteia, NBG LEASING IFN S.A. îsi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente sau informaţii suplimentare în vederea fundamentării 
deciziei de finanţare şi de a modifica unilateral documentaţia necesară constituirii dosarelor de leasing, prezentată în listele de mai sus.
Toate documentele solicitate în fotocopie trebuie să fie prezentate în original de către solicitant la momentul încheierii contractului de leasing, în vederea certificării acestora.

Declar pe proprie răspundere că datele comunicate de mine în acest formular sunt actuale, complete şi conforme cu realitatea. Declar că nu există cereri de declanşare a 
procedurii insolvenţei împotriva mea, indiferent de stadiul acestor cereri, că nu s-a declanşat vreo procedură de executare silită împotriva mea, că nu sunt implicat(ă) în litigii 
care îmi pot afecta situaţia financiară sau reputaţională (de exemplu: somaţii de plată, litigii decurgând din executări silite, litigii cu instituţii publice, etc) şi că pot îndeplini 
obligaţiile ce decurg din contractul de leasing pentru care am aplicat, în condiţiile situaţiei mele financiare actuale.

Declar că sunt de acord și autorizez NBG LEASING IFN S.A. să solicite și să primească informaţii de la autorităţile competente, CIP (Centrala Incidentelor de Plăţi) și CRC 
(Centrala Riscului de Credit). Prin semnarea prezentului formular îmi exprim acordul ferm și irevocabil ca societatea NBG LEASING IFN S.A. să utilizeze şi să prelucreze, în 
limitele legii, informaţiile din cuprinsul său, precum și din documentaţia depusă. Am luat la cunoștinţă și sunt de acord cu faptul că NBG LEASING IFN S.A. poate pune aceste 
informaţii la dispoziţia altor entităţi cu care se află în relaţii de natură juridică ori de afaceri (companii din grupul NBG, instituţii/entităţi publice sau private de 
supraveghere/control/investigaţii/jurisdicţionale). 

Am luat la cunoștinţă și sunt de acord ca NBG LEASING IFN S.A. să își rezerve dreptul de a reţine documentaţia depusă, chiar și în cazul neacceptării cererii de finanţare. 

De asemenea, în cazul în care, din motive independente de finanţator, renunţ la finanţarea solicitată şi aprobată de către NBG LEASING IFN S.A., înţeleg şi sunt de acord că 
finanţatorul îmi poate reţine taxa de analiză a dosarului (taxa de analiză a dosarului reprezintă cuantumul valoric al prestaţiei, datorat de către solicitant finanţatorului, privind 
analiza documentaţiei pentru fundamentarea deciziei finanţatorului de a-i acorda finanţarea.).

Declar pe proprie răspundere că datele comunicate de mine în acest formular sunt actuale, complete şi conforme cu realitatea. Declar că nu există cereri de declanşare a 
procedurii insolvenţei împotriva mea, indiferent de stadiul acestor cereri, că nu s-a declanşat vreo procedură de executare silită împotriva mea/noastră, că nu sunt/suntem 
implicat(i) în litigii care îmi/ne pot afecta situaţia financiară sau reputaţională (de exemplu: somaţii de plată, litigii decurgând din executări silite, litigii cu instituţii publice, etc) 
şi că pot/putem îndeplini obligaţiile ce decurg din contractul de leasing pentru care am aplicat, în condiţiile situaţiei mele/noastre financiare actuale. Sunt de acord ca 
soţul/soţia/solicitantul să încheie un contract de leasing financiar în baza prezentei cereri de finanţare, iar în cazul neplăţii obligaţiilor contractuale, să achit ratele şi dobânzile 
corespunzătoare contractului de leasing financiar, până la achitarea integrală a debitului.

Declar că sunt de acord și autorizez NBG LEASING IFN S.A. să solicite și să primească informaţii de la autorităţile competente, CIP (Centrala Incidentelor de Plăţi) și CRC 
(Centrala Riscului de Credit). Prin semnarea prezentului formular îmi exprim acordul ferm și irevocabil ca societatea NBG LEASING IFN S.A. să utilizeze şi să prelucreze, în 
limitele legii, informaţiile din cuprinsul său, precum și din documentaţia depusă. Am luat la cunoștinţă și sunt de acord cu faptul că NBG LEASING IFN S.A. poate pune aceste 
informaţii la dispoziţia altor entităţi cu care se află în relaţii de natură juridică ori de afaceri (companii din grupul NBG, instituţii/entităţi publice sau private de 
supraveghere/control/investigaţii/jurisdicţionale). 

Notă: Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor. Pentru informaţiile solicitate se pot anexa explicaţii adiţionale, dacă spaţiul alocat nu este suficient.


