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CERERE DE CREDIT
pentru persoane fizice nr. AP…………
I. INFORMAŢII PRIVIND CREDITUL SOLICITAT
Tipul creditului
solicitat

O Credit Finantare achizitionare autoturism

O Credit cu Garantie Auto
Suma solicitată: …………... lei pe o perioadă de …….. luni

II. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL/GARANT
Solicitant credit
Nume/Prenume
Cod numeric
personal (CNP)
Vârsta

o Între 19-30 de ani
o Între 31-40 de ani
o Între 41-50 de ani
o Peste 50 de ani

Cetăţenia
Stare civilă

o Casatorit/ă
o Necasatorit/ă
o Divortat/ă
o Vaduv/ă

Domiciliul (adresa
completă)

Proprietar imobil

o Da
o Nu

Număr de telefon

Mobil :

Adresa de e-mail
Adresa de
corespondenţă (dacă
se preferă o altă
adresă pentru
expedierea
corespondenţei)
Persoană de contact
si numar de telefon
Sursa venitului

o 1 Sursă
o Mai mult de 1 sursă
o Sursă suplimentară de venit

Denumire Angajator
(locul de muncă
actual)
Vechime la actualul
loc de muncă (luni)

o 1-3 luni
o 3-6 luni
o 6-12 luni
o Mai mult de 12 luni

Continuitate in
câmpul muncii in
ultimele 12 luni

o 1-3 luni
o 3-6 luni
o 6-12 luni
o Șomer

Funcţia/poziţia

Proveniența venitului

o Venit din România
o Venit din afara tării

Venitul net lunar al
solicitantului
Tipul venitului

o Salariu
o Pensie
o Alte venituri:

Alte tipuri de venituri
suplimentare
Credite active la
institutii financiare
bancare fară restanțe

o 0 Credite
o 1 Credit
o 2-6 Credite
o Mai mult de 6 Credite
o Fară istoric de creditare

Credite active la
institutii financiare
bancare/nebancare
cu restanțe

o 0 Credite
o 1 Credit
o 2-6 Credite
o Mai mult de 6 credite
o Fară istoric de creditare

Zile de intîrziere in
ultimele 12 luni

o 0-30 zile
o 31-60 zile
o

61-120 zile

o Peste 150 de zile de intărziere
o Fară istoric de creditare
Interogări in ultimele Numar interogari la Institutii Financiare Bancare:
6 luni la Institutii
Bancare si NonBancare

o 0-1 Interogări
o 2-4 Interogări
o Peste 5 interogari

o Fară istoric de creditare
Numar interogari la Institutii Financiare Non-Bancare :
o 0-1 Interogări
o 2-4 Interogări
o Peste 5 interogari
o Fară istoric de creditare
Angajamente de
plată lunare/tip
credit

o

Credit de Nevoi Personale valoare rata ……………

o Credit Card valoare rata…………………………….
o Descoperit de cont valoare rata…………………….
o Overdraft valoare rata………………………………
o Credit cu ipoteca valoare rata……………………….

Angajamente de
plată lunare -altele
decât cele de natura
creditului
Istoricul plaților la
alte Credite Mogo

o Zile de întârziere la plată între: 0-14 de zile
o Zile de întârziere la plată între : 15-30 de zile
o Zile de întârziere la plată între : 31-60 de zile
o Peste 61 de zile de întărziere
o Fara istoric de creditare

An de fabricatie
autovehicul

o

2000-2002

o

2003-2005

o

2006-2008

o

2009 - 2010

o

Peste 2010

Numar IBAN cont
bancar
Persoană expusă
politic

Da / Nu

Cunoscând prevederile art 244 Cod Penal privind înşelăciunea şi art 326 Cod Penal privind
falsul în declaraţii, declar în mod expres şi pe propria răspundere ca toate informaţiile furnizate
prin intermediul acestui formular de cerere sunt adevărate şi corecte, în caz contrar înţelegând să
suport rigorile legii cu privire la răspunderea mea civilă, penală, materială etc, după caz, şi
recunosc dreptul Mogo IFN SA de a sesiza autorităţile în drept cu privire la declaraţiile false.
Recunosc faptul că, înainte de semnarea acestei cereri, mi s-au prezentat contractele pe care le
oferă Mogo IFN SA, tipul şi suma totală a creditului cel mai adecvat, luând în calcul situaţia mea
financiară, avantajele şi dezavantajele, precum şi scopul creditului.
Am luat la cunoștință de faptul că acceptarea în analiză a cererii de credit nu reprezintă decizia
de acordare a creditului, precum şi de faptul că termenul de comunicare a deciziei cu privire la
acordarea sau neacordarea creditului solicitat prin această cerere este de 30 de zile calendaristice
de la data depunerii dosarului complet de credit dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la
data acestei cereri.
Acordul şi declaraţia prevăzute în prezenta cerere se consideră a fi date de toţi semnatarii
prezentei cereri
Data:
Nume/Prenume:

Semnatura______________________
Mogo IFN S.A. confirma, pe baza unei verificări preliminare, că documentația depusă pentru
acordarea creditului este completă.
Mogo IFN S.A
Prin:
Calitate: Reprezentant Mogo IFN
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