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Anexa nr. 3 
 

CERERE DE FINANTARE LEASING AUTO 
(PERSOANE FIZICE) 

Nr.:................./Data:................................... 
 
 
A. CERERE DE FINANTARE LEASING AUTO 
 
Subsemnatul(-a) _________________________________________________________, cu domiciliul in 
________________________________________________________________ posesor(-oare) al/a B.I./C.I. seria 
_____ nr. ____________ CNP ___________________________, va solicit prin prezenta aprobarea unei finantari 
in urmatoarele conditii: 

- Perioada   ________ luni 

- Avans   ________ % 

- Valoare reziduala ________ %   (0 sau 20%) 
 
in vederea finantarii in sistem leasing a bunului prezentat mai jos: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

- Pret (CIP/fara TVA) _____________ EUR 

- Pret (DDP/cu TVA) _____________ EUR 
 
Furnizor/Dealer _______________________________________________________ 
Persoana de legatura _______________________________________________________ 
 
B. DECLARATII SI ACORDURI 
 
Acordul solicitantului privind transmiterea datelor si informatiilor din prezentul formular catre BCR 
Leasing 
Declar ca sunt de acord cu transmiterea datelor si informatiilor cuprinse in acest formular catre societatea BCR 
Leasing IFN S.A., grupurile din care aceasta face parte si partenerii acesteia, in vederea prezentarii de catre BCR 
Leasing IFN S.A. a ofertelor de finantare corespunzatoare solicitarii si/sau aprobarii finantarii. 
 
Acordul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre BCR Leasing IFN 
S.A. 
Subsemnatul ........................................................................., declar ca am luat la cunostinta prevederile Legii nr. 
677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date (“Legea 677/2001”) si in mod expres despre: 
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face 
prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea 
nr. 677/2011 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate; 
(ii) Dreptul de interventie asupra datelor: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, 
blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in 
special a datelor incomplete sau inexacte; 
(iii) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara a 
acestuia ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptiile prevazute de lege, solicitand 
aceasta printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata scoietatii BCR Leasing la sediul social al acesteia; 
(iv) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate 
de Legea 677/2001, care le-au fost incalcate. 
Si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de catre societatea BCR Leasing IFN S.A., gruprile din 
care aceasta face parte si partenerii acesteia. 
Relatii speciale cu BCR Leasing IFN S.A. 
 
Subsemnatul………………………………………….……………………., declar pe propria raspundere ca: 
 

mailto:office@bcr-leasing.ro
http://www.bcr-leasing.ro/
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MA AFLU in relatii speciale1 cu BCR LEASING IFN S.A. 
 
NU MA AFLU in relatii speciale cu BCR LEASING IFN S.A. 

 
Litigii 
 

Nu sunt parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata 
 
Sunt parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata 
 

Daca sunt parte in alte litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, ma oblig sa furnizez BCR Leasing IFN S.A. 
informatii despre aceste litigii, in vederea efectuarii procesului de analiza de risc. 
 
Declar, pe propria raspundere, in calitate de solicitant, ca datele comunicate de mine in acest formular, 
sunt actuale si integral conforme cu realitatea. De asemenea, declar ca in ultimii 3 ani nu s-a initiat nicio  
actiune in justitie si/sau executorie impotriva mea si ca, in baza patrimoniului si a situatiei venitului 
actual, sunt capabil sa ne indeplinesc obligatiile ce imi revin din contractul de leasing solicitat a fi 
incheiat. 
 
Declar ca sunt informat si de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de Locator, precum si 
faptul ca prezenta cerere nu reprezinta izvor de obligatii pentru nici una dintre partile contractante si nu 
va avea nici un fel de pretentii in situatia in care, indiferent de motiv, prezenta cerere de finantare nu va fi 
aprobata. 
 
Declar ca sunt de acord cu consultarea fisierelor Centralei Incidentelor de Plati si Centralei Riscului de 
Credit, precum si cu acordarea si transmiterea de date catre Biroul de Credite sau alte baza de date cu 
acelasi caracter. 
 
Datele si documentele care se vor furniza impreuna cu prezentul formular vor fi utilizate numai in scopul analizarii 
bonitatii financiare a clientului, atat pentru acordarea finantarii cat si pentru obtinerea refinantarii de catre 
Finantator. 
 
Prin semnarea prezentului document, solicitantul finantarii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele 
personale furnizate sa intre in baza de date a BCR Leasing. La cererea expresa, BCR Leasing va asigura 
solicitantului finantarii dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de 
opozitie in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi solicitantul va trimite 
BCR Leasing o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 
 
Solicitant 
 
Nume si prenume solicitant_____________________________                                                                   
 
Data ________________________ 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Conform Regulamentului nr.  20/2009 Art. 7 pct (1):  persoană aflată în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, reprezentând o entitate sau 

un grup: a)administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituţiei financiare nebancare, persoane fizice, reprezentanţii permanenţi ai 

administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducătorii, auditorii statutari şi persoanele fizice desemnate să reprezinte 

societăţile care au calitatea de firmă de audit a instituţiei financiare nebancare; b)administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, şi 
firma de audit ai instituţiei financiare nebancare; c)administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentanţii permanenţi 

ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituţiei financiare 

nebancare; d)orice acţionar semnificativ al instituţiei financiare nebancare; e)orice entitate la al cărei capital social instituţia financiară nebancară are o 
participaţie de cel puţin 10%; f)familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) şi d), după caz; 
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