
Declar pe proprie răspundere, în calitate de împuternicit al solicitantului, 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 subscrisei şi/sau a acţionarilor (dacă e cazul), indiferent de stadiul acestor cereri, că nu s-a declanşat 
vreo procedura de executare silită împotriva subscrisei şi/sau a acţionarilor (dacă e cazul), că nu suntem implicaţi în litigii care ne pot afecta situaţia financiară sau 
reputaţională (de exemplu: somaţii de plată, litigii decurgând din executări silite, litigii cu instituţii publice, etc) şi că putem îndeplini obligaţiile ce decurg din contractul de 
leasing pentru care am aplicat, în condiţiile situaţiei noastre 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).

De asemenea, prin semnarea prezentei cereri de finanţare, subscrisa se angajează să suporte costul evaluării bunului pentru care se solicită finanţarea, evaluarea fiind 
necesară în procesul decizional conform procedurilor interne ale NBG LEASING IFN S.A. Costurile evaluării vor rămâne în sarcina subscrisei chiar şi în eventualitatea în care 
cererea de finanţare va fi fost respinsă ori nu vor fi îndeplinite cerinţele finantaţorului necesare în scopul obţinerii finanţării.

Reprezentant împuternicit al societăţii solicitante (nume în clar)

______________________________________________________________________________Dată ____________________Semnătură şi ştampilă________________

13.

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.

SOLICITANT/FIDEIUSOR:

11.

12.

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

Ultimele trei bilanţuri anuale vizate de autorităţile fiscale competente - fotocopie
Balanţele de verificare sintetice aferente bilanţurilor prezentate - fotocopie
Ultima balanţă de verificare sintetică a anului în curs şi balanţa aceleiaşi luni 
a anului anterior - fotocopie
Ultimele extrase de cont aferent contului pentru care a fost prezentată fişa 
specimenelor de semnătură - fotocopie
Oricare alte documente solicitate de finanţator şi care pot aduce clarificări
asupra situaţiei economico-financiare a solicitantului.

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, semnat şi 
ştampilat - original
Declaraţia privind apartenenţa la grupuri, completată, semnată şi 
ştampilată - original
Declaraţia privind beneficiarul real al finanţării, completată, semnată şi ştampilată - original

Actul Constitutiv/Contractul de Societate, acte adiţionale şi înscrieri 
menţiuni - fotocopie
Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului - fotocopie
Contractul de închiriere/proprietate/comodat care atestă sediul social - fotocopie
Decizia asociatului unic sau Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor/Acţionarilor
pentru încheierea contractului de leasing cu NBG LEASING IFN S.A., cu precizarea 
bunului solicitat pentru finanţarea în leasing şi împuternicirea persoanei desemnate 
să semneze contractul de leasing - original
Fişa specimenelor de semnătură autorizate în bancă - fotocopie “conform cu 
originalul”, datată, semnată şi ştampilată în original de către banca emitentă
Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte compania, precum şi al
asociaţilor/acţionarilor - fotocopie cu menţiunea “conform cu originalul”, urmată 
de numele în clar şi de semnătura titularului 

CERERE DE FINANŢARE Persoane JURIDICE



/ 

 Nou          Folosit / 

 CIP  DDP  EXW 

/ 

1. SOLICITARE FINANŢARE LEASING

2. SOLICITANT FINANŢARE LEASING

3. ACŢIONARI/ASOCIAŢI, ADMINISTRATORI ȘI MANAGEMENT 

4. SOCIETĂŢI ÎN CARE COMPANIA SAU ACŢIONARII/ASOCIAŢII DEŢIN PARTICIPAŢII 

6. ACTIVITĂŢI DESFĂȘURATE

eliz

eliz

eliz

eliz

8. REFERINŢE COMERCIALE -  FURNIZORI PRINCIPALI (PONDERI CE DEPĂȘESC 10% DIN TOTAL ACHIZIŢII)

9. SITUAŢIE CONTURI CURENTE

10. ACTIVE FIXE SEMNIFICATIVE AFLATE ÎN PROPRIETATEA SOLICITANTULUI

eliz

eliz

eliz

eliz

7. REFERINŢE COMERCIALE - CLIENŢI PRINCIPALI (PONDERI CE DEPĂȘESC 10% DIN CIFRA DE AFACERI)

5. AUDITORUL SOLICITANTULUI
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Denumire auditor

Obiect finanţare 
An fabricaţie 
Furnizor 
Dealer 
Persoană de contact 

Tel./Fax 
E-mail/Website 
Preţ fără TVA (Euro) 
Perioadă (luni) 
Avans (%)  Valoare reziduală (%) 

Denumire Obiect de activitate 
CIF Capital social 
Dată înfiinţare Nr. angajaţi 

Persoană de contact Adresă sediu social 
Tel./Fax 

Adresă corespondenţă E-mail 

Nume și prenume/Denumire Calitate % din capitalul  social CNP/CIF Experienţă în domeniu 

Denumire % din capitalul social CIF Obiect de activitate Cifră de afaceri anuală (Lei) Bancă 

Activitate  Cod CAEN % din cifra de afaceri % Export % Import 

Denumire furnizor CNP/CIF Produse/Servicii Telefon Termen de plată  % din total achiziţii 

Bancă (sucursală) Cont IBAN Monedă Dată deschidere cont 

Tip și descriere activ Dată intrare în patrimoniu Valoare de intrare Valoare neamortizată Ipotecat/Gajat

Denumire client CNP/CIF Produse/Servicii Telefon Termen de încasare % din cifra de afaceri 


