
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PARAMETRII CREDITULUI 

 Prin prezenta, subsemnatul (în continuare Client), solicit Băncii să 
examineze posibilitatea să-mi acorde un credit  în următoarele condiţii: 

Suma credit:        _______________________ lei 

Termen credit:    _______________________ luni 

Scopul obţinerii creditului: _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

  Eliberarea numerarului prin casieria Băncii 

  Transferul mijloacelor băneşti pe contul de  card 

 
 

 

    2.  DATE PERSONALE 
 

 

3.  INFORMAŢII PRIVIND ANGAJATORUL 

 

Nume / Prenume:  ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Data naşterii: _____ / _____ / ___________        Sex:   masc.     fem. 
 

Buletin de identitate:   seria  _______   № ________________________  

Cod fiscal:  __________________________________________________  

Eliberat de către: ______________  Data eliberării: ____ / ____ / ________ 

Cetăţenia:     RM     Alta: ______________________________ 

Adresa locului de trai conform actelor de identitate:  

Oraşul / Localitatea: ____________________________________________ 

Strada: ______________________________________________________ 

Casa: __________ Cladire / Bloc: _________  Apartamentul: _________ 

Adresa de facto a locului de trai:  Corespunde adresei conform actului 
de identitate (daca corespund câmpurile de mai jos nu se completează).    

Oraşul / Localitatea: ____________________________________________ 

Strada: ______________________________________________________ 

Casa: __________ Cladire / Bloc: _________  Apartamentul: _________ 

Tip locuinţă:    Proprie          Chirie      La rude  

                          La părinţi      Alta:  _____________________________    

Telefoane (inclusiv codul): 

Domiciliu (obligatoriu):    ________________________________________ 

Serviciu (obligatoriu):       _______________________________________ 

Mobil (obligatoriu):          ________________________________________ 

Tel.suplimentar (caz excepţional):  ________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

Studii: 

 medii (şcoala/gimnaziu)              superioare 

 medii profesionale                       superioare (2 şi mai multe) 

 superioare incomplete                titlu ştiinţific / MBA 

Denumirea instituţiei de învăţământ: ____________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Starea familială:  

    casatorit / casatorită             văduv / vaduvă 

    celibatar / necăsătorită        divorţat / divorţată 

    în proces de divorţ               concubinaj 

Contract de căsătorie:              Da    Nu 

Numărul persoanelor la întreţinere: ________________ 

Dintre care copii minori : __________________ 

 

 

                                      CERERE DE CREDIT «CREDIT-EXPRESS» 

Tip muncă:      Angajat         Afacere personală 
 
Angajat (contract de muncă) : 

  Pe durată nedeterminată  

  Durată determinată,  până la: ______ / _______/ ____________ 

Sau: 

  Întreprinzător individual 

  Avocat  / Jurist / Executor judecătoresc  / Judecător / Notar 

  Contabil / Auditor / Consultant financiar 

  Medic-stomatolog 
 
Denumirea întreprinderii / companiei: _________________________ 

__________________________________________________________ 

Funcţia: __________________________________________________ 

Tip post deţinut:     Conducere de nivel superior / Top management        

  Specialist            Conducere de nivel mediu         

  Muncitor               Alta: _______________________________       

Forma de constituire a companiei:     S.A.      S.R.L.     Î.M.  

 Întrep.Indiv.   Întrep.Stat   Instituţie bugetară       Alta 

Numărul de angajaţi:   pănă 5     6-20    21-100    > 100 

Adresa de facto a companiei angajatoare: 

Oraşul / Localitatea: _________________________________________ 

Strada: ___________________________________________________ 

Casa: _________ Cladire / Bloc: ________  Оficiu: _______________ 

Telefon secţia 
cadre / contabilitate:   ________ ______________________________ 

Telefonul şefului direct /  
persoana de contact:   ________ _____________________________ 

Numele/ prenumele şefului /  
Persoanei de contact:  ______________________________________ 
 

Domeniul de activitate a companiei: _________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
Angajat în companie din data :  _____ / _____ / __________ 
 
Stagiul total de muncă:    ___________ ani  __________ luni 
 

Frecvenţa schimbării locului de muncă în ultimii 5 ani:     1 dată   

  2 ori       3 ori şi mai mult      locul de muncă nu a fost schimbat 

Angajat şi prin cumul:  Da    Nu 

Denumirea companiei: ______________________________________ 

Funcţia: __________________________________________________ 
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4. INFORMAŢIA DESPRE SOŢ / SOŢIE 

 
Nume / Prenume : __________________________________________ 

Cod fiscal: _________________________________________________ 

Data naşterii soţ / soţie client:   _________ / _________ / ____________     

Locul de muncă :___________________________________________ 

Funcţia: ___________________________________________________ 

Тelefoane  (inclusiv codul): 

Serviciu (obligatoriu):      _____________________________________ 

Mobil (obligatoriu):          ______________________________________ 

E-mail:  ___________________________________________________ 

 

 

 
                                 

                                             
           Data completării:    ________/ ________/ ______________ 

                          

 
                    Client : 
                       (Semnătura) 
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          5. INFORMAŢIA PRIVIND VENITURILE 

Locul de munca principal al clientului: 

Salariul lunar  conform funcţiei (brut ):            ___________________ lei 

Salariul lunar  (venit net încasat):                   ___________________ lei 

Venituri suplimentare:  

  Lucru prin cumul  (venit net)                ___________________ lei 

  Chirii încasate lunar                                ___________________ lei 

  Pensii/îndemnizaţii încasate lunar       ___________________ lei 

  Dividende                                                ___________________ lei 

  Alte                                                          ___________________ lei 

Veniturile soţului / soţiei: 

Salariul lunar  (venit net încasat):                  ___________________ lei 

TOTAL (venit mediu lunar al familiei):          ___________________ lei 
 
 

     6. DEŢINERE ÎN PROPRIETATE:   BUN IMOBIL 

Proprietar:                   Client              Soţ/Soţie         Ambii   

Tip proprietate:           Apartament     Casă               Garaj 

 Lot de teren           Altele __________________________ 

Număr camere: __________  Suprafaţa totală: ____________m
2 

Interdicţie/ în gaj:         Da      Nu      Cota parte: _________% 

Аdresa: 

 Corespunde adresei locului de trai conform actelor de identitate 

 Corespunde adresei de facto a locului de  trai  
 (daca corespund câmpurile de mai jos nu se completează)  

Oraşul / Localitatea: ________________________________________ 

Strada: __________________________________________________ 

Casa: ________ Cladire / Bloc: ________  Apartament: __________ 

Modalitatea de dobândire a proprietăţii: 

 Moştenire        Privatizare       Schimb   

 Procurare        Cadou              Procurare în credit  

 

         7. DEŢINERE ÎN PROPRIETATE:   AUTOMOBIL 

Proprietar:                 Client           Soţ/Soţie          

Marca:        _____________________________________________ 

Model:       __________________ Nr.de înregistr.: ______________ 

Interdicţie/ în gaj:   Da    Nu     Anul producerii: ______________      

8. ISTORIA CREDITARĂ A CLIENTULUI 

 Tip:    Client         Fidejusor 

Banca-creditoare: __________________________________________ 

Тip credit:      Ipotecar         Autocredit     Card de credit 

                      Bunuri           Overdraft       De consum    

Data obţinerii:     ______ / _______ / _____________ 

Termen credit:          ___________________ luni                 

Suma credit:             ____________________ lei 

Suma plăţii lunare:   ____________________ lei 

Sold credit:                ____________________ lei 

Tip:    Client          Fidejusor 

Banca-creditoare: __________________________________________ 

Suma credit:   ____________________ lei 

Sold credit:     ____________________ lei 

 

9. ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE 

Sunteţi în proces de investigare  ?                                           Da    Nu            

Aveţi înregistrări penale nestinse ?                                          Da    Nu 

Aţi fost vreodată supus unei răspunderi penale?                    Da    Nu       

Sunteţi înregistrat la dispensarul narcologic/ 

spital de psihiatrie?                                                                   Da    Nu  

Există vreo hotărâre judecătorească care limiteză capacităţile  

Dvs. / stabilirea tutelei asupra Dvs ?                                        Da    Nu                            

Există restricţii privind dreptul de a încheia contracte de  

credit (inclusiv prin contractul de căsătorie)?                       Da   Nu                                                                                

10. ACORDUL CLIENTULUI 

10.1  Acordul subiectului istoriei de credit pentru prezentarea informaţiei de 
către sursa de formare a istoriei de credit la biroul istoriei de credit / Acordul 
subiectului istoriei de credit la primirea raportului de credit de către 
utilizatorul istoriei de credit în scopul formării istoriei de credit, conţinutul 
căreia este stabilit de art.5 din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 “Privind 
birourile istoriilor de credit”: 

 Îmi exprim acordul ca BC “UNIBANK” S.A. să acceseze informaţia 
despre istoria mea (sa) de credit, conţinută în baza de date a biroului 
istoriilor de credit - Î.M.«Biroul de Credit» S.R.L. 

 Îmi exprim acordul ca BC “UNIBANK” S.A., să prezinte informaţii 
despre faptul solicitării creditului sau despre obligaţiile mele (sale) financiare, 
către biroul istoriilor de credit -  Î.M.«Biroul de Credit» S.R.L. 

Prezentul acord este valabil în decurs de o lună de la data semnării, sau pe 
tot termenul de acţiune a contractului de credit care va fi încheiat în acest 
termen cu utilizatorul istoriei de credit. 

10.2 Acordul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal 

Eu, subsemnatul, subiect al datelor cu caracter personal, sunt de acord ca 
datele mele personale să fie verificate prin intermediul Sistemului 
Informaţional de Căutare „ACCES-Web” al ÎS CRIS „Registru”. 

Prezentul consimţămînt cu privire la verificare datelor cu caracter personal 
este acordat pentru o singură verificare a datelor mele personale, cu durata 
necesară pentru ca informaţia din documentele prezentate să fie verificată 
şi confirmată veridicitatea acesteia. 

10.3 Sunt de acord ca banca să refuze aprobarea prezentei cereri fără a 
prezenta detaliat motivele. 

10.4.Banca îşi rezervă dreptul de a mă informa prin intermediul adreselor 
specificate în prezenta cerere, numerelor de telefon și adresa de e-mail cu 
privire la statutul creditului, precum și despre alte servicii oferite de Bancă. 

 

 

 

 

11. INFORMAŢII CU CARACTER JURIDIC 

DECLAR, pe propria mea răspundere, cunoscând prevederile art. 238 din 
Codul Penal privind falsul în declaraţii, ca toate datele din prezenta 
cerere sunt reale, corecte şi complete.  
La fel, sunt de acord ca banca sa efectueze orice verificare pe care o 
considera necesara in legătura cu datele din present cerere. 
 

Clientul completeaza de mână următoarea frază: Declar pe propria mea 
răspundere ca toate datele din prezenta cerere sunt reale şi corecte.   

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Client :  

 ___________________________________________________________ 
(Nume/Prenume) 

 ___________________________________________________________ 
                                               (Semnătura) 

Articolul 238. Dobândirea creditului prin înşelăciune 

Prezentarea cu bună-ştiinţă a unor informaţii false în scopul obţinerii unui 
credit sau majorării sumei acestuia, sau obţinerii unui credit în condiţii 
avantajoase, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare daune 
în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale, se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 1.500 la 3.000 unităţi convenţionale sau cu 
închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă 
în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul 
de a exercita o anumită activitate. 

 
 
                    Client : 
                   (Semnătura) 

 

        
   Data completării:    ________/ ________/ ______________ 
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12. Conform Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi 

Recomandările Băncii Naţionale a Moldovei Banca este obligată să fie informată despre activitatea economică a clienţului si  a  
beneficiarului  efectiv. Banca  garanteaza confidenţialitatea informaţiei expusă în Chestionarul în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
 

 

12.1. Informaţia privind destinaţia operaţiunilor cu mijloacele băneşti în numerar/prin virament:  Rambursarea creditului     Altele: _________________ 

12.2. Tipurile de  tranzactii  bancare preconizate a fi efectuate prin  Bancă: 

        transferuri locale                        operaţiuni cu numerar                contractare credite bancare 

12.3. Valoarea medie a unei tranzacţii preconizate a fi efectuată prin conturile deschise în Bancă (lei) 

  1 – 20 000,00            50 001,00 – 100 000,00             300 001,00 – 1 000 000,00     

  20 001,00 – 50 000,00            100 001,00 – 300 000,00           1 000 001,00 – 5 000 000,00             mai mult de 5 000 001,00 

12.4. Sunt  deschise  conturi curente  în  alte  bănci  (se  indica): __________________________________________________________________________ 

12.5. Persoana  expusa  politic (PEP) *:       Da        Nu    
* Persoane  expuse  politic  (PEP) -  persoane  fizice  carora  li  se  incredinteaza  sau  li  s-au  incredintat  functii  publice  importante, precum si  membrii  lor  de  familie,  fiind  
cel  putin  persoane  cu  functie  de  raspundere  intr-un  stat, al  caror  mod  de  numire  sau  de  alegere  este  reglamentat  de  constitutia  lui  sau  care  sint  investite  in  
functie  prin  alegere  sau  prin  numire  de  catre  parlament, presedinte  sau  guvern 

12.6. Indicaţi informaţia privind societăţile comerciale în capitalul cărora deţineţi o cotă de participare în valoare de 5 la sută şi mai mult cu indicarea 
mărimii acesteia, listei administratorilor societăţilor comerciale în cauză: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12.7. Indicaţi  provenienţa  veniturilor  (proprii, îmrumut).    Surse  proprii – remunerarea  muncii, cadou, dividende, moştenire, ajutor material si altele; 
imprumut – de la alta persoana fizica, de la banca sau  alta persoana juridica  (in  caz  de  imprumut,  indicati de  la  cine, în baza contractului). 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12.8. Lista persoanelor care sunt în raport de rudenie de gradul I şi II, precum şi soţii clientului, locurile de muncă şi funcţiile ocupate de către aceştia: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12.9. Indicaţi informaţia privind societăţile comerciale în capitalul cărora rudele de gradul I şi II, precum şi soţii clientului deţin o cotă de participare în 
valoare de 5 la sută şi mai mult cu indicarea mărimii acesteia, la fel şi informaţia despre societăţile comerciale în care deţin funcţii de conducere: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12.10. Indicaţi informaţia despre persoana fizică sau persoana juridică, care acţionează din numele Dvs,, cu indicarea competenţelor respective: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12.11. Indicaţi informaţia despre persoana fizică sau persoana juridică, din numele careia acţionaţi Dvs., cu indicarea competenţelor respective: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13.  DECLARAŢIA CLIENTULUI 

 

 
 
 

 

  Declar, că am luat că am luat cunoştinţă cu condiţiile de creditare 

  Declar, că am luat cunoştinţă despre mărimea ratei dobânzii şi mărimea altor plăţi ce  vor fi incluse în 
contractul de credit  

  Rog să fie deschis un cont curent pe numele meu, pentru derularea operaţiunilor  legate de credit 

                        
                  Client : 
                    (Semnătura) 

 

 
 
Data completării:    ________/ ________/ ______________ 

                          

Se completează de către specialistul bancar 

 

 

 
 
 

 

 

Buletinul de identitate a fost verificat:                                Da   Nu  

A fost interogat Biroul de Credit:                                       Da   Nu 

Deţinerea poliţei de asigurare medicală:                           Da   Nu 

Locul de muncă a fost verificat:                                         Da   Nu 

Clientul a luat cunoştinţă cu condiţiile creditului:               Da   Nu 

Clientul corespunde criteriilor de eligibilitate conform produsului 

«Credit-Express»:                                                             Da   Nu                          

Numele/prenumele specialistului bancare care a primit cererea:  
 
____________________________________________________ 

Funcţia: ______________________________________________ 

Filiala/Agenţia: _________________________________________ 

Data primirii cererii:    ________ / _________ / _______________ 

Ora: _______:_______ 

Semnătura: 

                   ____________________________________________ 

 

Se propune spre aprobare clientului un credit: 

Suma: ___________________ lei,      Termen:    ______________ luni 

Rata dobânzii: ___________ %            Mărimea plăţii lunare: ____________ lei   

Raportul «plata lunara / venit»: _____________% 

Decizia privind acordarea creditului: PRO / CONTRA 
 

 
Funcţia: 

 
 
Decizia: 
 

Semnătura: 
 
 
 
 
 
 
Numele/Prenumele: 
 
 
 
Data: 

Funcţia: 

 
 
Decizia: 

 

Semnătura: 

 
 
 
 
 
Numele/Prenumele: 
 
 
 
Data: 

Funcţia: 

 
 
Decizia: 

 

Semnătura: 

 
 
 
 
 
Numele/Prenumele: 
 
 
 
Data: 
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Specimen de  

semnătură: 


