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CERERE DE FINANTARE 

(pentru persoane fizice) 

 
 

 

      

Numele şi Prenumele 
(Solicitantului) 

 

Codul de identificare 
(Codul Personal) 

 Data naşterii  

Adresa 
(Domiciliul/Adresa de corespondenţă) 

 

Locuinţa Proprietate    Chirie    Cu părinţii        Tip Casă          Apartament         

Adresa proprietăţii imobiliare  

Căsătorit(ă)   DA                 NU                                    Număr de persoane în întreţinere ………………. 

Contacte 
(Personale) 

 fix                                                 

 fax                                                  @ e-mail 
 (Numele Prenumele Patronimicul) 

1: 
(Statut / Grad de rudenie)  (Telefoane de contact) 

 
  

2:    

Locul de muncă actual                                                                              Vechimea totală, ani 

Profesia şi funcţia deţinută  

Denumirea completă şi adresa angajator 
(Inclusiv Codul Fiscal) 

  

 

Contacte angajator 

 

 fix                                                

 fax                                                  @ e-mail 

Salariu net lunar 
(În MDL) 

 Alte venituri lunare 
(În MDL) 

 

Venitul net lunar (soţ/soţie) 
(În MDL) 

 Cheltuieli lunare 
(În MDL) 

 

Cheltuieli automobil 
(În MDL – pentru automobilul solicitat) 

 Plata lunară acceptabilă 
(În MDL) 

 

Proprietăţi 

Imobil Automobil Altele 

 Casă   Apartament   Marca  

Adresa Model  

 Anul fabricaţiei  

m. p. Kilometraj  

Credite bancare, împrumuturi, leasing 
(indicaţi instituţia, plata totală lunară, termenul  şi gajul) 

 

 

Depozite bancare  
(indicaţi instituţia şi suma) 

 

Bunul finanţat 

 

 

 

Marca Model 

Preţul Vânzătorul 

Anul Parcurs 

Utilizarea obiectului leasingului Uz personal   Pentru serviciu   Taxi   Scopuri Comerciale   Alte scopuri ___________________ 

Condiţiile finanţării Aport iniţial, %  Perioada de leasing, luni 

  

Sursa de informare 

 

 Auto-dealer 

 Flayer 

 Cunoscut/prieten 

 Logos Press 

 rev. AutoExpert 

 Expoziţie 

www.victorialeasing.md 

 Altă.......................... 

 

Prin prezenta cerere-anchetă solicit finanţarea procurării bunului sus-menţionat. Declar pe propria răspundere că toate datele care sunt înscrise în prezentul formular sunt reale şi exacte. În cazul furnizării de informaţie 

eronată în prezentul formular şi/sau alte documente, ICS "Victoria Leasing" SRL are dreptul de a respinge solicitarea de finanţare şi/sau să rezilieze unilateral contractul încheiat în baza acestuia. De asemenea sunt cunoscut 

cu faptul că  ICS "Victoria Leasing" SRL  are dreptul de a refuza cererea de finanţare fără motivarea refuzului. Ca solicitant împuternicesc  ICS "Victoria Leasing" SRL  să ceară informaţii scrise şi orale de la terţe persoane 

(bănci, instituţii financiare, birou de credite, companii de asigurare, etc.) necesare încheierii contractului de leasing. De asemenea rog, cei din urmă să ofere informaţia necesară la prima cerere.  

 

 
 

Semnătura _______________________________                                                                                                                                                                                                        Data _____________________________________ 
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LISTA DOCUMENTELOR 

necesare pentru încheierea contractului de leasing 

 

PERSOANE FIZICE 

 

 

1.   Cerere de finanţare (formular Victoria Leasing). 

2.   Buletinul de identitate al solicitantului de finanţare şi fişa de însoţire la acesta. 

3.   Confirmarea locului de muncă (Carnet de muncă şi Certificat de la locul de muncă de bază a solicitantului cu indicarea 

funcţiei ocupate şi a salariului lunar net pentru ultimul an). 

4.   Acordul soţului / soţiei privind procurarea autoturismului în leasing şi buletinul de identitate cu fişa de însoţire la acesta. 

5.   Confirmarea locului de trai (chitanţă telefon, gaze, etc. expediată pe adresa solicitantului si pe numele acestuia).  

6.    Copie Poliţă medicală. 

7.  Copie Acte de proprietate a solicitantului (soţului / soţiei sau fidejusorului). 

 

 


