CASA DE AJUTOR RECIPROC „OLT” IFN
SFÂNTU GHEORGHE

Vizat C.F.P. pentru suma de
..........................................lei

CERERE DE ÎMPRUMUT
Nr…………..din data de……………….....

Data, Semnatura,

…………………………

Subsemnatul(a)____________________________________cu domiciliul în _____________________
str_______________________nr.____bloc____ sc. ____ etaj ____ ap. ____ judeţul ________________
telefon _________________mobil__________________posesor B.I.(C.I.) seria _____nr. ___________
eliberat(ă)de________________________________la data de ___/___/______cod numeric personal
_________________________________, născut(ă) la data de______________________, în localitatea
_________________ jud.___________ fiul (fiica) lui_________________ şi al________________ salariat
la _________________________________ cu sediul în ___________________telefon serviciu
__________________, solicit următorul împrumut:
I. Suma solicitată ____________(_______________________________________________________)
Numărul de rate _____
II. Bugetul familial(se completează cu informaţii reale,C.A.R.având dreptul de a verifica datele oferite)
Venituri lunare
Cheltuieli lunare
Salariu net
Întreţinere, energie electrică
Salariu net al soţului (soţiei)
Telefon
Alte surse
Chirie
Pensie alimentară
Rate C.A.R., bănci
TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI
III. Alte informaţii(se completează cu informaţii reale,C.A.R. având dreptul de a verifica datele oferite)
Întrebare
DA / NU
Valoare (lei)
Sunteţi proprietar de locuinţă?
Sunteţi proprietar de autovehicul?
Aveţi depozite la bănci?
Sunteţi girant pentru împrumuturi?
Aţi fost urmărit pentru debite restante?
Numărul de persoane din familie (inclusive solicitantul)_______din care salariaţi ______.
IV. Scopul împrumutului
Cheltuieli curente
Achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată
Amenajări sau reparaţii în locuinţă

V. Garanţii:
Numele/Denumirea

Călătorii şi concedii
Taxe şcolare şi universitare
Afaceri mici

giranţi [ ]
fond social [ ]
bunuri materiale [ ]
Loc munca/Venit net/Valoarea gar.

alte surse [ ]

VI. Subsemnatul, declar că cele de mai sus sunt reale, orice informaţie neadevărată constituie fals şi
uz de fals în declaraţie şi antrenează răspunderea penală potrivit Codului penal.
VII. Subsemnatul, declar că sunt de acord şi autorizez CAR OLT-IFN (înreg. sub nr.4107 din reg.de
evidenţă a operatorilor de date personale) în mod expres să prelucreze şi să stocheze orice fel de date cu
caracter personal înregistrate pe numele meu, respectiv cunosc că am dreptul de a fi informat, de acces la
date, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, dreptul de a mă adresa ANSDCP sau justiţiei, conform cu
prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Data: ____________________

Semnătura ______________________

VIII. Analiza cererii (se completează de către salariaţii CAR)
Fond social
Împrumuturi + dobânzi
Total venituri
Total cheltuieli
Total garanţii
Total angajamente financ.
TOTAL
TOTAL VENIT NET
Membru vechi din luna
anul
Solicitantul a avut / nu a avut penalizări
Dacă da, numărul………./ perioada:
Este girant pentru:
Valoare împrumut girat

Membru nou

Achitat la zi

DA [ ]
DA [ ]

NU [ ]
NU [ ]

Restanţă, întârzieri

Salariul giranţilor
Suma de plătit lunar + ratele girate = total sume angajate lunar
Rata de debit: total sume angajate lunar / venit lunar net (%)
Alte variante propuse: sumă / termen / rata de debit
Alte observaţii

IX. Rezultatul analizei cererii (se completează de către cei care aprobă împrumutul)

Se aprobă suma de ______________(_____________________________________)
_____________________________________________________________________
Condiţiile: Rata anuală a dobânzii ________% Termen ___________
Depus în fond social __________lei Total fond garanţie__________lei
Alte condiţii: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Se respinge suma de _______________(____________________________________)
Motivaţie ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
X.
Acordul solicitantului
Variante propuse/data _________________________________________________

___________________________________________________________
Semnăturile persoanelor care au analizat şi aprobat cererea:
1._______________2._______________3._______________

Data ______________

Subsemnatul, declar că sunt de acord cu luarea unui împrumut în condiţiile pct. IX.
Suma împrumutată ________________(________________________________________________)
Data ________________

Semnătura _____________________

