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Acord Juridic (Obs., data, semnătura) :…………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Acord Director General (Obs., data, semnătura): …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cererea de finanţare pentru persoanele fizice, 

persoane fizice autorizate/asociatii familiale 
 

Către,  

SC”MARCK LEASING IFN”SA 

1. Denumire PF/PFA/AF....................................................................................................... 

2.  Înregistrată la ........................................ cod fiscal nr......................................................... 

3. Cu sediul în ......................................................................................................................... 

4.  Telefon, fax....................................................................... 

5. Reprezentată prin dl/dna ............................................., CNP............................................. 

6. Adresa PF/reprezentantului AF .......................................................................................... 

    .............................................................................................................................................. 

7. Autorizaţia nr. ........../........................................................................(daca este cazul) 

8. Va rog să analizaţi posibilitatea acordării unei finantari, astfel: 

a) O finanţare de investitii/capital de lucru, în suma de ……………………….. pe termen de 
…………… luni, perioada de graţie ......... luni, pentru achiziţionarea de 
………………………………………………………………….......................………………… 

Contributia proprie(daca este cazu l) este în suma de .................... reprezentand ........% din valoarea 
proiectului (nu mai putin de 10%) şi consta din 
............................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 Date de identificare a băncii prin care se derulează finanţarea 

1)    Denumirea bancii  

4)    Nr. cont client   

5)    Adresa sediului social 
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6)    Telefon/Fax/E-mail  

7)   Persoana contact banca  

 

 

În prezent dispun de resurse proprii în sumă de .................................................... lei, astfel: 

- disponibilităţi existente în cont la ....................................................................(daca este cazul) 

- alte surse..........................................................................................................(daca este cazul) 

9. Structura asociatiei familiale:  

Persoane fizice asociate 

 

 

 

10. Calitatea managementului : 

- Studii superioare şi experienta în domeniu 

- Alte studii superioare şi experienta în domeniu 

- Studii superioare fără experienta în domeniu 

- Studii medii experienta în domeniu 

- Fara experienta şi calificare 

11. Garanţiile pe care le propun pentru rambursarea finantarii solicitate sunt urmatoarele: 

Tipul 
garanţiei 

Data 
construirii/dobândirii 

Valoarea 
estimată 

( mii lei) 

Act de 
proprietate/dobândire/construire 

    

    

 

Garanţii asiguratorii în favoarea SC”MARCK LEASING IFN”SA pot fi de tipul: 

- ipoteca de rang I  

- gaj fără deposedare asupra bunurilor aduse în garanţie 

- cesiunea drepturilor de încasat din poliţele de asigurare 

- cesiunea drepturilor de încasat din poliţa de risc financiar 

- scrisori de garanţie bancara 
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- depozite colaterale 

- fonduri de garantare 

- alte garanţii (se vor specifica). 

12. Garant cu ipotecă este ..............................................., 
domiciliat în ............................, str. 
......................................., nr. ...................., 
bloc..........., scara......., etaj........, ap....., 
judeţ/sector......................, telefon la domiciliu 
........................ la locul de munca ........................., născut la 
data ................................, în localitatea ......................., 
naţionalitate ................................., legitimat cu CI/BI 
seria......... nr. ............., emis de .............................., la 
data de ............., Prin prezenta, S.C. _______________________ a fost 
informata ca SC”MARCK LEASING IFN”SA îşi rezerva dreptul de a finanţa proiecte 
la nivelul valorii garanţilor rezultate în urma evaluării acceptata de 
societate. În situaţia în care aceasta valoare este neacoperitoare, SC”MARCK 
LEASING IFN”SA poate solicita în completare şi alte garanţii, până la nivelul 
de ....... % din valoarea finantarii/creditului . 

Prin semnarea cererii de finanţare declaram ca suntem de acord sa achitam 
comisioanele de analiza şi acordare. 

La prezenta anexam documentele solicitate de SC”MARK LEASING IFN”SA-cf.anexa 2 sau 3 

Notă: 

SC”MARCK LEASING IFN”SA îşi rezervă dreptul sa contacteze orice persoana sau organizaţie 
(inclusiv furnizorii şi clienţii săi), despre care SC”MARCK LEASING IFN”SA crede ca poate furniza 
informaţii utile pentru luarea deciziilor în ceea ce priveşte finanţarea solicitată.  

Solicitantul declara şi garantează ca toate informaţiile conţinute în Cererea de finanţare, 
Chestionarul cu Înformaţii Personale şi în celelalte documente depuse, inclusiv documente financiare, 
sunt adevărate şi corecte şi în concordanta cu faptele relevante. 

Prin semnătura sa, Solicitantul confirma ca a citit şi a înţeles în întregime conţinutul cererii. 

SC”MARCK LEASING IFN”SA va păstra aceste informaţii în condiţiile respectării cerinţelor 
legale de confidenţialitate. 

Numele persoanelor             Funcţia                             Semnătura 

împuternicite 

                                                    Data depunerii cererii 
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