CERERE DE EMITERE A CARDULUI
DE CREDIT/ CREDITULUI UNICREDIT
Card de Credit - date privind cardul de credit solicitat
Vă rugăm să specificaţi ce tip de card doriţi: |_| UniCredit Card Principal
|_| UniCredit Card Premium
Destinaţie Card de Credit Principal/Premium: (i) pentru nevoi personale cu acces prin intermediul Cardului de Credit; (ii) în
scopul refinanţării unor limite de credit din alte Bănci.
Limita de Credit încadrată între: valoarea minimă de:

LEI şi plafonul maxim de

LEI

Refinanţare alte carduri de credit : |_| DA |_| NU
Prenumele şi numele aşa cum vor fi înscrise
Data scadenţei de
- Card de credit acordat de :
pe card:
plată:
- Limita consumată card de credit:
Credit de nevoi personale - date privind creditul solicitat
Valoare Credit
Valută Credit
Perioadă creditare
Tipul ratelor
Data scadentă lunară
solicitat
|_|LEI |_|EUR
luni
|_|Anuităţi constante
dorită:
|_|Anuităţi descrescătoare
Refinanţare credit existent : |_|DA |_|NU
Destinaţie credit :
Acordat de :
- Nevoi personale : suma……………………...pentru……………..
- Refinanţare credite existente : suma totală…………...……………
Informaţii privind datele personale ale: |_|Solicitantului/ |_|Codebitorului*
*în cazul în care a fost selectat Codebitorul, vă rugăm să completaţi aici Nume Premume Solicitant :………………………
Nume:
Prenume:
Nume purtat anterior:
Numele mamei înainte de
Pseudonim:
căsătorie :
Cod numeric personal:
Eliberat de:
La data:
Act de identitate (BI/CI/Paşaport)
Serie şi nr.

Tip:
Data expirării:

Cetăţenie:

Locul naşterii:

Stare civilă:

Stare civilă curentă începând cu:

Data naşterii:

Rezident: |_| Da |_| Nu
Persoana de contact:

Relaţia cu solicitantul:

Telefon persoană de contact (fix sau mobil): Solicit vizualizare Contului de Card în Online B@nking
|_|
Deţineţi autoturism proprietate personală: |_| Da |_| Nu
Adresă e-mail:
Informaţii privind adresa: |_| Solicitantului/ |_|Codebitorului
Domiciliu (adresa din actul de identitate):
Tip locuinţă : |_|Proprietate personală |_|Chirie particular |_|Chirie stat |_|Cu părinţii |_|Cu proprietarul |_|De serviciu |_|Altele
Strada:
Nr.
Sc. Et. Ap.
Cod Poştal:
Localitate:
Judeţ/ Sector:
Telefon mobil:

Ţară:
Tip abonament telefon mobil:

Telefon fix:
Vechime număr (ani):

Vechime număr (luni):

Adresa de corespondenţă a |_|Solicitantului/ |_| Codebitorului (a se completa dacă este diferită de adresa de domiciliu):
Tip locuinţă: |_|Proprietate personala |_|Chirie particular |_|Chirie stat |_|Cu părinţii |_|Cu proprietarul |_|De serviciu |_| Altele
Strada:
Nr.
Sc. Et. Ap.
Cod
Localitate:
Poştal:
Judeţ/ Sector:
Ţară:
Telefon fix:
Telefon mobil:

Tip abonament telefon mobil:
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Vechime număr (ani):

Vechime număr (luni):
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Mijloc de comunicare cu Împrumutatorul (pentru comunicarea deciziei de creditare): |_| E-mail
|_| SMS |_| Scrisoare recomandată
Date referitoare la ocupaţia: |_| Solicitantului / |_|Codebitorului
Profesia/ Categoria profesională:
Funcţia actuală:
Situaţie angajare:
Vechime totală în muncă:
Data ultimei angajări:
Tip contract de muncă:

Funcţie publică importantă (PEP)

Date referitoare la angajatorul: |_|Solicitantului/ |_|Codebitorului
Denumire angajator:
Adresă angajator:
Strada:
Ţară:
Nr. angajaţi:

Nr.

Sc.

Et.

Ap.

Telefon angajator 1:

Cod Poştal:

Locuiesc la ultima adresă
din data de:

Studii:
Vechime la angajatorul actual: |_|casnic
|_|student |_|pensionar |_|………luni vechime
Modalitate de plată a salariului:

Tip companie:

Localitate:

Judeţ/ Sector:

Telefon angajator 2:
Sector de activitate:

Date referitoare la venitul: |_| Solicitantului/ |_|Codebitorului
Venit net lunar:
Angajamente de plată:

Alte cheltuieli:

Nr. persoane în întreţinere:
Nr. copii în întreţinere:
Nr. cont bancar:

Cont salariu UniCredit Bank S.A.:
|_| Da |_| Nu
Tip card asociat contului:

Depozite, sumă totală economii:
Denumire Bancă / Sucursală:

Venituri codebitor vor fi luate în considerare: |_| Da |_| Nu
Date referitoare la soţ/ soţie (se va completa manual)
Venit lunar net:
Situaţie angajare:
Angajamente de plată |_| Solicitant/ |_|Codebitor
Nr.
Tip angajament
Suma lunară de plată (lei)
1
Credite bunuri de larg consum
2
Credite nevoi personale
3
Credite ipotecare
4
Credite auto
5
Overdraft şi card de credit
6
Alte împrumuturi
Litigii : |_|Solicitant (inclusiv Soţ/ Soţie)/ |_|Codebitor(inclusiv Soţ/Soţie)

Tip pensie:
CNP:
Nume Creditor

Număr de rate rămase

Nr.
Instanţa de judecată
Calitate în cadrul litigiului Obiectul litigiului Parte adversă
1
2
3
Raportul de activitate (doar în cazul solicitării unui card de credit)
Mijloc de transmitere a raportului de activitate: |_| Poşta simplă |_| E-mail |_| Online Card

Valoarea litigiului

Solicitarea de a primi raportul de activitate prin E-mail sau OnlineCard reprezintă acordul solicitantului ca Împrumutătorul să
poată folosi aceast mijloc de comunicare în vederea transmiterii în mod gratuit a Raportului de activitate lunar. Solicitantul
renunţă în mod expres, începând cu această dată, la dreptul de a primi, lunar, gratuit, Raportul de activitate pe suport de hârtie.
Alte servicii (doar în cazul solicitării unui card de credit)
Dacă deţineţi Online B@nking oferit de UniCredit Bank S.A, puteţi opta pentru a vizualiza în Online B@nking soldul Contului
de Card şi istoricul tranzacţiilor efectuate din Limita de Credit.
SMS Alert
Împrumutătorul vă poate oferi serviciul SMS Alert. Descrierea şi costul acestui serviciu sunt stipulate în Contractul pentru
emitere de carduri de credit.
Doresc serviciul SMS Alert |_| Da |_| Nu
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Rambursarea limitei de credit utilizate
Doresc serviciul de rambursare prin debitarea automată a conturilor curente deschise la UniCredit Bank S.A.
|_| Da |_| Nu
Prin selectarea acestui serviciu, Împrumutatul mandatez UniCredit Bank S.A. (“Banca”) la solicitarea UniCredit Consumer
Financing IFN S.A, să debiteze în vederea plăţii sumelor datorate în baza Contractului (inclusiv în cazul rambursărilor
anticipate) contul curent indicat mai jos sau oricare dintre conturile mele curente deschise la Bancă dacă în Cont nu se găsesc
fonduri suficiente la Data scadenţei şi oricând pe Durata Contractului.
Contul curent: RO BACX
Suma ce va fi debitată lunar prin serviciul de rambursare prin debitarea automata a conturilor:
Suma minimă de rambursat |_|
Soldul debitor aferent raportului de activitate |_|
Frecvenţă: Lunar
ASIGURĂRI
Asigurarea creditului utilizat
Detaliile complete ale termenilor şi condiţiilor acestei asigurări se regăsesc în documentul "Nota de informare privind Condiţiile
de Asigurare", ataşat acestei cereri pe care vă rugăm să le citiţi înainte de a vă exprima opţiunea dumneavoastră prin semnarea
“Cererii de aderare la asigurare”. Asigurarea oferă protecţie financiară în cazul unor evenimente dificile (pierderea involuntară a
locului de muncă, invaliditate totală şi permanentă, incapacitate temporară de muncă, deces din orice cauză). Asigurarea este
opţională şi nu influenţează decizia de creditare.
Beneficii rezultate din Asigurarea de călătorie (în cazul solicitării cardului de credit UniCreditCard Premium)
În calitate de Deţinător al unui Card de Credit UniCreditCard Premium, Împrumutătorul va pune la dispoziţie, în mod gratuit,
începând cu 26.05.2015, beneficiile rezultate din asigurarea de călătorie emisă pe numele UniCredit Consumer Financing IFN
S.A. UniCredit Consumer Financing IFN este unicul titular al poliţei de asigurare, având calitatea de persoană asigurată şi
deţinător al drepturilor ce izvorăsc din relaţia contractuală cu asiguratorul. Beneficiile ce vă sunt acordate urmare a calităţii de
Deţinător al Cardului de Credit UniCreditCard Premium nu va confera alte drepturi cu excepţia beneficiilor menţionate. Aveţi
obligaţia de a notifica Inter Partner Assistance (IPA) cu privire la orice incident care ar putea da naştere unei cereri de
despăgubire, conform prevederilor acestor termeni şi condiţii. Pentru a putea primi aceste beneficii trebuie să vă conformaţi
intocmai acestor termeni şi condiţii. Beneficiile acordate în baza poliţei de asigurare emise pentru UniCredit Consumer
Financing IFN S.A. sunt oferite de Societatea de Asigurare Inter Partner Assistance SA (IPA). Detaliile complete ale termenilor
şi condiţiilor acestor beneficii se regăsesc pe http://www.ucfin.ro şi pot fi furnizate oricând pe suport durabil, la cererea Dvs.
De acord cu prelucrarea în scop de marketing direct a datelor mele, utlizatorului, co-debitorului (în baza acordului expres
neechivoc al acestora), prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de comunicare electronice:
Codebitor: |_| Da |_|Nu
Utilizator: |_| Da |_|Nu
UniCredit Consumer Financing IFN S.A confirmăm prin prezenta, că documentele necesare analizării solicitării de acordare a
creditului au fost furnizate, respectiv:
|_| Adeverinţa de salariu |_| Fluturaş de salariu |_| Talon de pensie |_| Decizie de impunere
|_| Decizia de pensionare |_| Copie CI/BI |_| Factura de utilităţi |_| Altele ____________________________________
Subsemnaţii, solicitantul şi codebitorul,
a) iau la cunoştintă că am dreptul de a primi formularul “Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru
consumatori” cu cel puţin 15 zile înainte de a încheia contractul de credit. În acest context, potrivit legii: □ sunt de acord cu
reducerea termenului de 15 zile mai sus menţionat şi, în consecinţă, doresc să semnez contractul de credit la momentul solicitării
creditului□ nu sunt de acord cu reducerea termenului de 15 zile;
b) iau la cunoştinţă dreptul de a solicita şi primi în scris lămuriri privind termenii tehnici utilizaţi în “Informaţii standard la nivel
european privind creditul pentru consumatori”, precum şi dreptul de a solicita şi primi în scris detalieri sau explicaţii
suplimentare cu privire la contractul de credit, înainte de semnarea acestuia;
c) declarăm pe proprie răspundere că toate datele menţionate în Cererea De Credit şi prezentul document sunt reale, exacte şi
complete la data prezentei.
d) în cazul în care, la solicitarea noastră expresă, se furnizează informaţii/documente prin mijloace electronice, ne asumăm riscul
rezultând din utilizarea unui astfel de mijloc de comunicare, precum şi riscul folosirii frauduloase, neautorizate a adresei de email personale şi/ sau a oricărui echipament utilizat de mine/noi, înţelegând că Împrumutătorul nu va fi răspunzător pentru
eventuale prejudicii rezultate într-o astfel de situaţie.
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e) Înţeleg că Împrumutătorul respectă dispoziţiiile referitoare la Sancţiuni (termen definit în Termeni şi Condiţii) şi confirm că nu
utilizez şi nu voi utiliza produsele/serviciile Împrumutătorului în legătură cu bunuri, persoane, teritorii supuse Sancţiunilor sau în
scopuri care ar putea conduce la o încălcare de către Împrumutător a acestor dispoziţii. Confirm că nu sunt şi nu voi fi reprezentat în
relaţia cu Împrumutătorul de persoane supuse Sancţiunilor. Voi obţine orice autorizaţie şi voi îndeplini orice obligaţii necesare
înregistrării, dacă este cazul, conform dispoziţiilor referitoare la Sancţiuni, şi voi lua orice măsuri necesare pentru a preveni încălcarea
acestor dispoziţii.
Am citit şi primit prezenta Cerere de emitere a cardului de credit/creditului.
Data semnării:
___/___/______

Împrumutător:
UniCredit Consumer Financing
IFN S.A., prin:

Împrumutat:
Alberto Garbarino
Semnătura
_____________

Codebitor:

Semnătură
_____________

Jinga Lucian

Ştampilă
__________
_

Document semnat în prezenţa mea, de către Împrumutat şi
după caz, Codebitor, identificat(i) de către mine personal.
----------------------------------------------------------------Ştampila (dacă există) şi semnătura persoanei care a identificat
Împrumutatul şi Codebitorul (dacă e cazul).

UniCredit Consumer Financing IFN SA
Agent de Asigurare Subordonat

Societate administrată în sistem dualist; J40/13865/2008, CUI 24332910, RG-PJR-41-110247/ 24.10.2008, RS-PJR4110065/09.02.2010, nr. prelucrare date caracter personal ANSPDCP 10243, IP-RO-0009/02,03,2015. Sediul social:
Bucureşti, Str. Gheţarilor nr .23-25, sector 1, etaje 1 şi 3; Capital social subscris şi vărsat 103.269.200 Lei
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