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CERERE de FINANłARE – produs STANDARD 

(vă rugăm să completaŃi toate rubricile) 
 
SOCIETATEA  
Denumirea completă: ___________________________________________________________________________________ 
Data înfiinŃării: ________________________________________________________________________________________  
Sediul social: __________________________________________________________________________________________ 
Telefon: _____________________________________ Fax: _____________________________________________________ 
Sediul operartiv (adresa): _________________________________________________________________________________ 
Telefon: ____________________________  Fax: _____________________________________________________________ 
Sucursale / Puncte de lucru: ______________________________________________________________________________ 
Codul fiscal: _______________________ Nr. Înregistrare Registrul ComerŃului _____________________________________  
Cont nr ______________________________  deschis la Banca __________________________________________________  
 
 
INFORMAłII PRIVIND ADMINISTRATORII 

Nr. Nume şi Prenume FuncŃia Anul naşterii Profesia 
ExperienŃa în 

domeniu 

Procente 
din capitalul 

social 
1       

2       

3       

 
 
DETALII DESPRE ACłIONARI / ASOCIAłI 

Nr. Nume şi  Prenume FuncŃia Anul naşterii Profesia ExperienŃa în 
domeniu 

Procente 
din capitalul 

social 
1       

2       

3       

4       

 
Alte companii membre ale grupului ______________________________________________________________________ 

 
 

DETALII DESPRE ACTIVITATEA SOCIET ĂłII 
Activitatea de bază (% din vânzări) ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Produse / Servicii ____________________________________________________________________________________ 
ExperienŃa în domeniu __________________________  Numărul angajaŃilor permanenŃi ___________________________ 
ProducŃie / Volumul vânzărilor __________________________________________________________________________ 
Alte informaŃii: ______________________________________________________________________________________ 
 

 
REFERINłE COMERCIALE  

 
PRINCIPALII CLIENłI 

Numele societăŃii Persoana de contact Telefon Procentul din 
vânzări 

CondiŃii de plată 
(cash, credit/ nr. de 

zile ) 
     
     
     

 
 

PRINCIPALII FURNIZORI 
Numele societăŃii / produsul 

achiziŃionat 
Persoana de contact Telefon Procent din 

achiziŃii 
CondiŃii de plată 

(cash, credit/ nr. zile) 
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Export ( produse, principalele Ńări, procentul din vânzări) _____________________________________________________ 

 
Import (produse, principalele Ńări, procentul din vânzări) _____________________________________________________ 

 
 

ÎMPRUMUTURI BANCARE  

Numele băncii 
Tipul 

împrumutului Suma Soldul datoriei 
Data de început 

a creditului 
Data limită 
creditului GaranŃii 

       
       

 
 
CONTRACTE DE LEASING         Yes �       No � 

Societatea de 
leasing 

Descrierea 
bunului 

Valoare 
contract Rata lunară 

Data de început a 
creditului şi perioada 

acestuia 

Valoarea plătită 
până în present 
(avans + rate) 

      
      
      

 
 

BUNURI AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIET ĂłII: in conformitate cu lista :   � de mai jos    /   � ataşată  
 

 
Imobiliare 

 
Adresa şi suprafaŃa 

Dacă sunt gajate la bănci 
sau alte instituŃii financiare 

   
   

Alte mijloace fixe 
(autovehicule, echipamente,  etc) Tip, Capacitate, An de fabricaŃie BucăŃi 

Valoare 
totală  

     

     
 
 

 
 
SC (Numele societăŃii)   _______________________________________________  doreşte să achiziŃioneze în sistem leasing : 

 

1. Denumire Bun  

2. Valoare de intrare  
€ pret CIP 

€ fara TVA 

3. Avans  % 

4. Perioada  luni 

5. Valoare reziduala € inclusa in rate € la final 

6. Asigurare bun € inclusa in rate € neinclusa in rate 

 7. 

Taxa speciala de prima 

inmatriculare  

(doar pentru autovehicule) 

€ inclusa in rate € achitata la semnarea contractului  

 

 

Bunul va fi utilizat pentru ________________________________________________ . 

(Pentru echipamente este necesară depunerea unui plan de afaceri, sau a unui studiu de fezabilitate). 
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Declar ca: 

•  a) Societatea care aplica  este beneficiarul real al serviciilor       
 
     

     b)  Beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt: 
 
Denumirea societatii  
.............................................................. 
 
CUI: .............................................................. 
 

 
Adresa: ...................................................................... 
 
Administrator:..................................................................... 
 

Incidente de plată (la plata prin Bilete la ordin, cecuri, rambursare credite, etc.): DA/NU _________ 

Daca aveŃi incidente, explicati împrejurările şi modul cum s-au încheiat 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Alte comentarii ale depunătorului 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Declar ca am luat la cunostinta conditiile mentiona te in oferta de finantare prezentata de TBI Leasing  IFN SA, respectiv: 

1. Oferta de finantare este valabila sub rezerva aprobarii  finantarii in urma analizei documentatiei prezentate. 

2. Platile sunt exprimate in EUR si se vor efectua in lei  la cursul din data scadentei, conform contractului de leasing. 

3. Aferent contractului de leasing se vor emite de catre Utilizator BILETE LA ORDIN in  numar egal cu numarul 

ratelor  de leasing si avalizate  de principalul actionar sau asociat al firmei. 

4. Asigurarea se incheie de catre LOCATOR si este suportata de UTILIZATOR. 

5. Taxa de management, cheltuielile de import si inmatriculare (doar pentru auto) se achita  la semnarea contractului. 

6. Oferta de finantare nu include : 

Cheltuieli de import si inmatriculare 

Asigurarea obligatorie auto RCA – se achita separat la livrarea masinii  

TVA aferenta fiecarei plati 

Pentru  

AUTOVEHICULE 

Taxa speciala de prima inmatriculare 

Cheltuieli de import (doar pentru bunurile achizitionate de la furnizor extern) Pentru  

ECHIPAMENTE TVA aferenta fiecarei plati 

Cheltuieli de evaluare a imobilului 

Taxe notariale aferente transferului de proprietate 
Pentru 

IMOBILE 
TVA aferenta fiecarei plati 

 
 Declar că sunt de acord să achit 1% din preŃul CIP sau fără TVA, reprezentând taxa de analiza a dosarului în cazul în 

care finanŃarea este aprobată de către TBI Leasing SA dar contractul de leasing nu va intra în vigoare din vina societăŃii pe care 

o reprezint. În cazul semnării contractului de leasing se va achita diferenŃa până la concurenŃa taxei de management stabilită în 

oferta de leasing.   

 Declar pe propria răspundere că datele furnizate sunt corecte. 

Numele şi prenumele persoanei autorizate sa semneze contractul de leasing  

___________________________________________________        

BI/CI/PASAPORT  SERIA ______ NR.___________________ _ 

Eliberat de _______________________ la data de_____ _____    Semnatura 

CALITATEA / FUNCTIA _______________________________                  Stampila 

  Data _____________________________ 



 

S.C. TBI Leasing IFN S.A. 
InstituŃie financiară nebancară înregistrată sub nr. RG-PJR-41-080032/17.11.2006 ; RS-PJR-41-080003/17.11.2006 
Str. PuŃul lui Zamfir, nr. 8-12, Sector 1, Bucureşti  România,  J40/1526/2002, Cod de înregistrare fiscală - RO14482325,  
Capital social subscris şi vărsat 36.462.400 lei 
T: +40 21 231 88 42; +40 21 231 88 43; Telefon Serviciul RelaŃii cu ClienŃii:  0215. 298.600; www.tbileasing.ro; www.tbif.ro 
Cont bancar RO77RZBR0000060002407808 – RAIFFEISEN BANK SMB; Operator de date cu caracter personal nr. 2448 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S.C. TBI Leasing IFN S.A. 
InstituŃie financiară nebancară înregistrată sub nr. RG-PJR-41-080032/17.11.2006 ; RS-PJR-41-080003/17.11.2006 
Str. PuŃul lui Zamfir, nr. 8-12, Sector 1, Bucureşti  România,  J40/1526/2002, Cod de înregistrare fiscală - RO14482325,  
Capital social subscris şi vărsat 36.462.400 lei 
T: +40 21 231 88 42; +40 21 231 88 43; Telefon Serviciul RelaŃii cu ClienŃii:  0215. 298.600; www.tbileasing.ro; www.tbif.ro 
Cont bancar RO77RZBR0000060002407808 – RAIFFEISEN BANK SMB; Operator de date cu caracter personal nr. 2448 

 

 
 
 

 
 

 


