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

Cerere de finanţare pentru persoane juridice, IMM,etc
Către SC”MARCK LEASING IFN”SA
1. Societatea comercială/cooperativă ...............................................................................
2. Forma juridica ......................................…………………
3. Numar de înregistrare la Registrul Comertului - J….../............../…………
4. Cod Unic de Înregistrare ................................................................
5. Sediul societăţii ......................................................................................................................
........................................................................................................................
- proprietate
- alte situaţii
- închiriat
6. Telefon/fax: ................................................................................................
7. E-mail:......................................................................................................................
8. Persoana de contact: .........................................................................................
9. Tipul societăţii:

Societate de stat □
Societate privata □
Societate mixta □

10. Tipul societăţii:

Societate listata □
Societate nelistata □

11. Obiectul principal de activitate ..................................................................................
Descrierea detaliata a activitatii, inclusiv codul CAEN pentru fiecare activitate mentionata :
Activitatea

Cod CAEN
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12. Reprezentante, Sucursale, Filiale: În tara (enumerare sediu secundar, adresa)
.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Societatea isi desfasoara activitate de .............. ani
14. Structura asociatilor/actionariatului:
Persoane fizice/juridice

Nr. actiuni

Procent

A. Date de identificare a băncii prin care se derulează finanţarea
1) Denumirea bancii

4) Nr. cont client
5) Adresa sediului social
6) Telefon/Fax/E-mail
7) Persoana contact banca

FINANŢAREA SOLICITATĂ:
Societatea Comerciala …………………………………. solicit:
O finanţare curenta(capital de lucru),de investitii în suma de ……………………….. pe
termen de …………… luni, perioada de graţie ............ luni, pentru achiziţionarea de
……………………………………………………………………………………
Contributia proprie este în suma de .................... reprezentand ........% din valoarea
proiectului(daca este cazul).
SC”MARCK LEASING IFN”SA îşi rezerva dreptul să contacteze persoana sau
organizaţia (inclusiv furnizorii şi clienţii săi), despre care SC”MARCK LEASING IFN”SA
crede ca poate furniza informaţii utile pentru luarea deciziilor în ceea ce priceşte finanţarea
solicitat. Dacă Solicitantul doreşte sa nu aducă la cunoştinţa unor personae cererea sa de
finanţare, trebuie sa specifice numele şi motivul.
GARANTII PROPUSE
Va rugam sa completaţi aceasta lista de garanţii disponibile. Indicaţi proprietarul.
Garanţii asiguratorii în favoarea SC”MARCK LEASING IFN”SA
-

ipoteca de rang I (starea bunurilor, proprietar,etc)
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-

gaj fără deposedare asupra bunurilor aduse în garanţie(starea bunurilor
mobile, proprietar,etc)

-

cesiunea drepturilor de încasat din poliţele de asigurare

-

cesiunea drepturilor de încasat din poliţa de asigurare de risc financiar

-

scrisori de garanţie bancara

-

depozite colaterale

-

fonduri de garantare

-

cesiuni de creanta

-

alte garanţii (se vor specifica)

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”MARCK LEASING IFN”SA-cf.anexa 2 sau 3
Nota: 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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