Conform Regulamentului BNR nr. 20/2009
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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Declar pe proprie răspundere, în calitate de împuternicit al solicitantului (dacă este cazul), 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, subscrisei şi/sau a asociaţilor (dacă e cazul), indiferent de stadiul acestor cereri,
că nu s-a declanşat vreo procedură de executare silită împotriva mea, subscrisei şi/sau asociaţilor (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.

SOLICITANT/FIDEIUSOR:
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 beneficiarul real al finanţării, completată, semnată şi ştampilată - original

Declaraţiile speciale de impunere privind veniturile realizate din activităţi independente,
aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate - fotocopie
Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind veniturile din activităţi
independente aferente anului în curs - fotocopie
Registrul jurnal de încasări şi plăţi pentru lunile încheiate ale exerciţiului financiar în
curs - fotocopie
Contractele de prestări servicii către clienţi sau de colaborare cu cabinete sau asociaţii
profesionale (pentru avocaţi, contabili autorizaţi, medici) - dacă există - fotocopie
Alte documente care atestă încasarea unor venituri lunare cu caracter permanent
Orice alte documente solicitate de finanţator şi care pot aduce clarificări asupra situaţiei
economico-financiare a solicitantului.

Documentul de înfiinţare/autorizare emis de autoritatea profesională
tutelară/autorizaţia de funcţionare emisă de către Consiliul Local - fotocopie
Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului - fotocopie
Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul) - fotocopie
Contractul de închiriere/proprietate/comodat care atestă sediul social - fotocopie
Hotărârea de admitere îm barou a fiecărui membru (dacă este cazul) - fotocopie
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor pentru încheierea contractului de leasing
cu NBG LEASING IFN S.A., cu precizarea bunului solicitat pentru finanţarea în
leasing (în cazul asociaţiilor profesionale) 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 entitatea, precum şi al
asociaţilor - fotocopie cu menţiunea “conform cu originalul”, urmată de numele
în clar şi de semnătura titularului

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.

