
F2  

1 

CERERE DE FINAN�ARE 
PERSOANE JURIDICE - NON-RETAIL 

1. Informa�ii referitoare la finan�area solicitat�  
     

Necesitatea achizi�iei bunului solicitat pentru finan�are  

2. Informa�ii privind solicitantul  
Denumire       
Data înfiin��rii ZZ-LL-AAAA      Cod de Indentificare Fiscal�        

Domeniu de activitate       

Adresa sediului social 

Strada     Nr.      Bl.      Sc.      Ap.       

Localitatea      Jude�ul / Sectorul 
     

Codul po�tal 
      

  

Num�r de angaja�i      
Persoan� de contact      

Telefon       Fix             Mobil             Fax

Adres� web      Adres� de e-mail       

Modific�ri statutare / Capital social (de la înfiin�are pân� în prezent)  

Data ZZ-LL-AAAA ZZ-LL-AAAA ZZ-LL-AAAA ZZ-LL-AAAA 

Denumire                         

Management                         

Capital social                         

  
Ac�ionari sau asocia�i  

Nume �i prenume Na�ionalitate CIF / CNP Cot�
(%) 

Vârst�
(ani) 

Experien��
(ani) 

Administratori  

Nume �i prenume Na�ionalitate CIF / CNP Cot�
(%) 

Vârst�
(ani) 

Experien��
(ani) 

      
      

Management  

Nume �i prenume Vârst�
(ani) 

Func�ie Profesie Experien��
(ani) 

     

     

Produs Pre� Avans 
(%) 

Perioad� Valoare 
rezidual�

Nou / rulat 
an fabrica�ie 

Furnizor / 
dealer 

Nume vânz�tor �i nr. 
de telefon 
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Sucursale 
Denumire Adres�

  

Descriere grup* 

(*dac� exist� tranzac�ii între firmele din grup, v� rug�m completa�i �i Anexa)  

3. Activitate �i pia��

V� rug�m ata�a�i ca anex�: 
  O scurt� prezentare a activit��ii desf��urate de la înfiin�are �i pân� în prezent (v� rug�m ata�a�i în anex�); 
  O scurt� prezentare a portofoliului de proiecte pentru urm�toarele 12 luni (proiecte noi de investi�ie, produse noi, etc), sau 

planului de afaceri (v� rug�m ata�a�i ca anex�). 

Num�r angaja�i  

31 Dec. an N-2 31 Dec. an N-1 
La momentul solicit�rii 

finan��rii (an N)
31 Dec. an N (estimat conf 
strategiei de dezvoltare)

                        

Concuren��

Cot� de pia��       % Firme concurente      
Principalele pie�e de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu �i metodele de distribu�ie::  

   
Principalele activit��i 

N-2 N-1 N (estimat)
Activitate % în cifra 

de afaceri
Activitate %% în cifra 

de afaceri
Activitate % în cifra 

de afaceri

      
      
      
      

  

Motiv privind varia�ia cifrei de afaceri �i a profitului net (cre�tere - descre�tere) în ultimii 2 ani:  

Situa�ie import-export 
An Pondere export în 

cifra de afaceri (%)
Ponderea importului în 
achizi�ii (furnizori) (%)

Nr. poten�ial 
clien�i 

N-2                        

N-1                        
N                          

  
Clien�i (contracte încheiate)*  

Denumire 
client 

Pondere 
in 

C/A

Sold la 
data 

balan�ei

Sume 
curente 

Sume scadente
Sume 

restante 

Vechime 
restan�e 

(zile)<30 zile 31-60 zile 61-90 zile >90 zile 

      

      

      

      

 (*ponderi ce depasesc 10% în C/A în anul în curs)   

Pentru crean�e mai mari de 90 de zile, v� rug�m explica�i care sunt rela�iile cu clien�ii respectivi, s-a agreat un nou termen de 
încasare sau a�i deschis ac�iuni în instan�� împotriva clien�ilor dumneavoastr�?  

Denumirea companiei 
Motivul apartenen�ei la grup (ac�ionari 
/ dependen�� comercial�)

Structura 
ac�ionariatului

Cifra de afaceri 
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   Termen mediu de încasare în ultimul an  

Perioada de încasare Procent în total vânz�ri

< 1 s�pt�mân�      

< 1 lun�      
< 3 luni      
> 3 luni      

  

Bunuri imobile de�inute �i închiriate 
Adresa, 

suprafa�a / 
tip

Valoare 
(EUR) 

Închiriat / 
Proprietar 

Grad 
de uzur�

Ipotecat 
/ Gajat 

Poten�iale probleme 
legate de dreptul de 

proprietate
Terenuri (ha)       

Cl�diri  
produc�ie (m2)

      

Depozite (m2)       
Birouri (m2)

Magazine (m2)

Situa]ia activelor mobile (mijloace de transport, echipamente)*  

Num�r buc��i Anul fabrica�iei Tipul activului Achitat / Leasing Finan�atorul

* v� rug�m ata�a� i ca anex� dac� este necesar 

Detalierea contului 401 - " Furnizori" pentru principalii furnizori dup� cum urmeaz�:  

Denumire 
furnizor 

Pondere în 
total 

achizi�ii 

Sold la 
data 

balan�ei 

Sume  
curente 

Sume scadente 
Sume 

restante 

Vechime 
restan�e 

(zile) <30 zile 
31-60 
zile

61-90 
zile

>90 zile 
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Pentru datorii mai mari de 90 de zile, v� rug�m explica�i care sunt rela�iile cu furnizorii respectivi, s-a agreat un nou termen de plat� sau 
exist� ac�iuni în instan�� împotriva firmei dumneavoastr�?  

Termen de plat� în ultimul an 

Perioada de plat� Procent în total achizi�ii Perioada de plat� Procent în total achizi�ii 

< 1 s�pt�mân�       < 3 luni       

< 1 lun�      > 3 luni       
                     (%)                  (%) 

Politica de dividende (Precizarea dividendelor cuvenite / pl�tite /acumulate în ultimii trei ani �i, dac� este cazul, a motivelor 
pentru eventuala mic�orare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani))  

Poten]iale strategii de acoperire a riscului valutar  

Împrumuturi non-financiare (altele decât bancare / leasing) 

De la ac�ionari / asocia�i (ac�ionar / suma / perioada):  

De la ter�i (nume / rela�ia cu firma / suma / perioada):  

Aspecte legale (Societate/Societ��i din grup/Asocia�i/Administratori): 
                      Da/Nu 
Litigii (descriere dac� e cazul)           

Popriri (descriere dac� e cazul)           

Faliment (descriere dac� e cazul)           

Altele              

         4.  Flux operational inregistrat in EUR sau indexat la EUR 

          * Este  necesar sa prezentati contractele comerciale/documentele doveditoare in scopul confirmarii sumelor completate mai sus.

5. Rela�ii cu institu�ii financiare  

Conturi curente

Banca 
(sucursala)

Cont IBAN Data deschiderii 
contului

  
  
  
  

                Situa�ii credite  

Credite bancare pe termen scurt, mediu si lung: 

Banca Tip credit
Sum�

aprobat�
Valut�

Sold 
(principal) 

Dobând�
(%%%) Scaden��

Dobanda lunara 
platita la creditele 
pe termen scurt 

Rate (principal + 
dobând�) scadente 

în urm�torul an 
(por�iunea curent�) 

         

         

         

         

Realizat (ultimul bilant depus) Estimat  anul in curs ( cf balantei intermediare)
Cifra de Afaceri, din care :
% export in valuta creditului
% vanzari in RON insa indexate la valuta 
creditului*
Tota Achizitii, din care:
% import in valuta creditului
% achizitii in RON insa indexate la valuta 
creditului*
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Contracte leasing / rate: 

Societate de 
leasing 

Obiect 
Sold 

(principal)  
Dobând�

(%%%) 
Valut�

Scaden��
Rate (principal + dobând�) 
scadente în urm�torul an 

(por�iunea curent�) 

       

       

       

       

* nu se completeaz� contractele de leasing încheiate cu Raiffeisen Leasing IFN S.A.   

6.Alte mentiuni 

1. ACORDUL SOCIETATII SOLICITANTE PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR SI INFORMATIILOR ASIMILATE SECRETULUI PROFESIONAL 

SAU SECRETULUI BANCAR 

SC........................, reprezentata legal prin........................................., in calitate de..............................., declaram ca suntem de acord cu transmiterea 

datelor si informatiilor asimilate secretului profesional detinute de catre RLRO, oricarei societati din grupul din care aceasta face parte. De asemenea, 

mandatam Raiffeisen Leasing IFN SA sa solicite oricarei societati din grupul din care aceasta face parte, informatii de natura secretului profesional 

sau secretului bancar, astfel cum acestea sunt definite de legile speciale, in vederea evaluarii riscului de credit, necesare pentru acordarea finantarii. 

2. ACORD AL REPREZENTANTULUI SOCIETATII SOLICITANTE, AL ASOCIATULUI/ACTIONARULUI 1, ASOCIATULUI/ACTIONARULUI 2, 

ASOCIATULUI/ACTIONARULUI 3, FIDEIUSORULUI PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR SI INFORMATIILOR DIN PREZENTUL FORMULAR 

CATRE RAIFFEISEN LEASING IFN SA 

A. Cunoscand prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date (“Legea”) imi exprim in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor mele personale de catre Raiffeisen Leasing IFN SA 

(RLRO), direct sau prin intermediul mandatarilor si/sau tertilor sai contractanti, in scopul derularii raporturilor juridice create/ce vor fi create intre parti. 

De asemenea, imi exprim in mod expres consimtamantul ca RLRO (direct si/sau prin parteneri contractuali) sa prelucreze datele mele personale 

înregistrate în eviden]ele proprii si sa transmita catre orice orice centru de colectare care gestioneaza informatii de risc bancar, de tipul , CRC, CIP, 

Biroul de Credite  si/sau alte institutii care desfasoara activitati similare, în vederea prelucrarii de catre acestea a datelor cu caracter personal si 

consultarii informatiilor înregistrate pe numele meu în bazele de date ale acestora de catre oricare participant care are o relatie contractuala cu 

acestea (institutii de credit, financiare nebancare si de asigurari) in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare si de asigurare a produselor de 

tip credit cu RLRO. Autorizez RLRO sa utilizeze datele inscrise in prezenta cerere pentru orice proceduri, prelucrari si evidente ce pot fi generate  (in 

RLRO sau la procesori de date din tara sau strainatate impterniciti de RLRO), in prezent si viitor, pentru orice analiza solicitarii unei finantari/ unui 

credit. 

Datele cu caracter personal prelucrate vor include urmatoarele categorii:  

- date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul 

numeric personal; 

- date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele/finantarile acordate, sumele datorate, sumele restante, 

numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de întarziere în rambursarea creditului, starea contului; 

- date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contractului, data 

închiderii contractului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului; 

- date referitoare la fraudulenti: fapta comisa, numarul si data hotarârii judecatoresti/actului administrativ, denumirea emitentului; 

- date referitoare la inadvertente (neconcordante).

Am luat cunostinta ca datele cu caracter personal prelucrate vor fi stocate in baza de date a CRC/CIP/Biroul de Credite si vor fi dezvaluite in raportul 

de credit pentru termenul prevazut in actele normative in vigoare.   

Am luat cunostinta de drepturile pe care mi le confera Legea, respectiv:  

(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. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;  
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a ob�ine de la operator, la cerere �i în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c� datele care 
o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. 

(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date 

anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat adresand o 

cerere scrisa, datata si semnata catre RLRO, in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de telefon ) si datele asupra carora se 

solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. 

(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa  particulara, ca datele care o 

vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat adresand o cerere 

scrisa, datata si semnata catre RLRO, in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de telefon ) si datele asupra carora se solicita 

opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. 

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal,  pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost incalcate. 

Raiffeisen Leasing IFN SA este inscrisa in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu nr. 2150 conform 
Legii nr. 677/2001. 
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Sunt de acord  ca RLRO sa efectueze verificarile pe care le considera necesare in legatura cu datele si informatiile mentionate in prezenta cerere, 

precum si in documentele anexate.  

Asociat/Actionar1 Asociat/Actionar 2 Asociat/Actionar 

3 

Fideiusor 

Semnatura 

Nume si 

prenume 

Data 

În�eleg c� îndeplinirea tuturor condi�iilor nu îmi confer� dreptul implicit la acordarea finan��rii. Raiffeisen Leasing î�i rezerv� dreptul de a 

respinge cererea de finan�are far� a prezenta detaliat motivele. 

Cunoscând prevederile art. 244 C.p. privind în�el�ciunea, precum �i art. 326 C.p. privind falsul în declara�ii,declar în mod 
expres �i pe propria-mi r�spundere c� toate informa�iile furnizate prin intermediul acestui formular de cerere sunt 
adev�rate �i corecte �i sunt de acord cu verificarea datelor în scopul confirm�rii celor declarate. 

7. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de leasing  
�  Act constitutiv actualizat (în copie); 
�  Certificat de înregistrare la Registrul Comer�ului (în copie);
�  Certificat de Inregistrare fiscala sau Certificat de inregistare in scopuri deTVA, daca este cazul (in copie);  
�  Acte de identitate ale semnatarilor contractului de leasing �i documentelor aferente (dup� caz: reprezentan�i legali, persoane 

împuternicite) (în copie);  
�   Hot�râre AGA/ CA sau decizie asociat unic, conform Act constitutiv privind achizi�ia bunului în sistem leasing �i împuternicire pentru 

persoana desemnat� s� încheie contractul de leasing (în original);  
�   Acord de consultare a bazei de date a CRC client si actionari, cu ponderea in structura companiei mai mare de 20% (în original);  
�   Declara�ie beneficiar real (în original);  
�   Ultimele 2 bilan�uri avizate de Ministerul Finan�elor Publice pentru ani întregi (în copie) �i balan�ele de verificare aferente, semnate  

de persoanele împuternicite �i �tampilate în original;  
�   Ultima balan�� de verificare semnat� de persoanele împuternicite �i �tampilat� în original;  
�   Formularul de solicitare completat de c�tre client, cu toate informa�iile necesare, semnat �i �tampilat;  
�   Factura proform� de la furnizor �i specifica�ia tehnic� (dac� este cazul);  
�   Specimen de semn�tur�;  
�   Copiile graficelor de rambursare la credite �i scaden�arele aferente contractelor de leasing în vigoare; 
�   Orice alte documente cerute de finan�ator.  

(* Fideiusorii persoane juridice vor prezenta acelea�i documente solicitate pentru utilizatori persoane juridice, conform celor de mai sus)  
(** Fideiusorii persoane fizice vor prezenta acte de identitate - în copie)  

Declar�m c� în ultimii cinci ani nu au fost intentate ac�iuni împotriva noastr� �i nici nu au avut loc execut�ri, precum �i c�
pe baza situa�iei materiale �i a venitului întreprinderii noastre suntem în stare s� îndeplinim obliga�iile ce le prelu�m prin 
contractul de leasing solicitat.  

Suntem con�tien�i c� aceste indica�ii sunt de importan�� capital� pentru o rezolvare favorabil� a cererii noastre de leasing 
�i declar�m c� sunt date complete �i conform adev�rului.  
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