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FORMULAR INFORMAȚII CLIENT ȘI ACORD PRELUCRARE DATE
(FORMULAR DE CREDIT)
INFORMAȚII SOLICITANT
Nume _____________________________________ Prenume ________________________________ Pseudonim ________________
Cetățenie _______________ CNP _________________________ Locul nașterii _________________ Data nașterii _______________
Adresa ______________________________________________________________________________________________________
Adresa de contact _____________________________________________________________________________________________
Telefon client ___________________ Telefon domiciliu _______________________ E-mail ________________________________
Nume Angajator ____________________________________________________ Telefon angajator
Profesie/ Ocupatie ______________________ __________________

__________________________

Salarii/ pensii _____________________________

Alte venituri _________________ Chirii si alte obligatii ____________________ Rate si alte credite

__________________________

Taxe, impozite si asigurari (anuale) ___________________________
Contract de muncă pe perioadă

determinată

nedeterminată

Situația familială:

căsătorit

necăsătorit

Regimul matrimonial:

comunitate legală

Situația locativă:

proprietar

Numar persoane aflate in intretinere ___________________
divorțat

separație de bunuri
chiriaș

Da

Nu

Da

Nu

comunitate convențională
altă situație

Da

Nu este cazul

Nu

Funcția publică deținută (dacă este cazul) ____________________________

Sunt membru de familie sau cunoștință apropiată cu o persoană expusă politic
Beneficiarul real al creditului

uniune consensuală

cu părinții sau la rude

Soțul/soția obține un venit (dovedit prin documente depuse la dosar)?
Persoană expusă politic

văduv

Da

Nu

____________________________

Numele beneficiarului real (dacă este cazul) ___________________________

Am primit formularul „Informații standard la nivel European privind creditul pentru consumatori”

Da

Nu

Sunt de acord cu reducerea termenului legal de 15 zile privind informarea prealabilă

Da

Nu

Da

Nu

Sunt de acord ca BRD Finance IFN SA să prelucreze datele mele personale în scop de marketing,
pentru realizarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare, prin
telefon, prin sms, prin e-mail sau prin poştă şi să le transmită partenerilor săi contractuali pentru
a fi prelucrate în acelaşi scop.

BRD Finance îşi rezervă dreptul de a refuza cererea de credit în cazul în care datele cuprinse în documentele solicitate la încheierea
contractului de credit sunt diferite de cele declarate la momentul introducerii cererii de credit, precum şi în cazul în care nu sunt
îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru acordarea creditului solicitat. Completarea şi semnarea prezentului formular de către solicitant
nu determină automat obligativitatea acestuia de încheiere a contractului de credit. Solicitantul are posibilitatea de a consulta Registrul de
evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal. Furnizarea tuturor datelor menţionate în prezentul formular este obligatorie, iar
refuzul de a le furniza poate avea drept consecinţă neacordarea creditului solicitat. Subsemnatul îmi exprim consimţământul ca BRD
Finance IFN S.A. să prelucreze în evidenţele proprii informaţiile declarate prin prezentul formular şi pe cele menţionate în documentele
ce constituie dosarul de credit, precum şi datele înregistrate pe numele meu la Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit (dacă
este cazul) sau în alte sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, în vederea stabilirii deciziei de a acorda sau de a refuza creditul
solicitat, cât şi pentru analize statistice şi de marketing. De asemenea, îmi exprim consimțământul ca împuterniciții BRD Finance IFN
S.A. să prelucreze în evidențele proprii informațiile declarate prin prezentul formular și în documentele ce constituie dosarul de credit , în
scopul desfășurării activităților de intermediere de credit. Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să transmită către Biroul de Credit
S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Sf. Vineri, nr. 29, sector 3, către Centrala Riscului de Credit (dacă este cazul)
şi către alte sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, în vederea prelucrării şi consultării ori de câte ori este necesar, de către orice

participant (instituţii de credit, instituţii financiare, companii de asigurări, alte instituţii), în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii
contractuale cu respectivul participant, următoarele informaţii: datele de identificare; informaţiile referitoare la întârzierile la plată a
obligaţiilor; informaţiile de natură a contribui la evaluarea gradului de îndatorare şi a bonităţii mele; informaţiile neconcordante, rezultate
din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa mea; date referitoare la fraudulenţi. Îmi exprim în mod expres
consimțământul ca BRD-Groupe Societe Generale S.A. să transmită către BRD Finance IFN S.A. informațiile înregistrate pe numele
meu, obținute de bancă în urma consultării bazelor de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Sunt de acord ca aceste informații să fie prelucrate de către BRD Finance IFN S.A. exclusiv în scopul (i) inițierii sau derulării
relațiilor contractuale specifice activității de creditare a BRD Finance IFN S.A., (ii) realizării intereselor legitime ale BRD Finance IFN
S.A. și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin BRD Finance IFN S.A., inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a
celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii. Declar că am fost informat cu privire la
drepturile ce îmi sunt conferite de lege în calitatea mea de persoană vizată, şi anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date,
dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a mă adresa
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legea
677/2001. Am fost informat cu privire la dreptul meu de a mă opune oricând, fără justificare, prelucrării în scop de marketing direct a
datelor mele cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către BRD Finance
IFN S.A. la adresa de contact prevăzută în prezentul formular. BRD Finance IFN S.A. va prelucra datele menţionate în prezentul
formular pe toată durata contractului de credit solicitat şi pe o perioadă de zece ani de la data rambursării integrale a creditului, dacă
solicitantul nu şi-a exercitat anterior dreptul de opoziţie. Ulterior încetării operațiunilor de prelucrare a datelor personale, aceste date vor
fi distruse. De asemenea, solicit în mod expres să fiu informat cu privire la aprobarea sau neaprobarea creditului, indiferent de cauza care
a determinat neacordarea creditului, prin oricare dintre următoarele mijloace de comunicare: SMS, e-mail, apel telefonic. Prin semnarea
prezentului formular, sunt de acord ca BRD-Groupe Société Générale să transmită informaţii de natura secretului bancar în sensul
Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006, către membrii Grupului Société Générale şi sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să utilizeze
aceste informaţii primite de la BRD-Groupe Société Générale la analiza efectuată în scopul acordării creditului. Declar pe propria
răspundere, cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații că toate informațiile din prezentul formular sunt reale,
exacte și complete. Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să efectueze orice verificare pe care o consideră necesară.
Data ________________________

Semnătura _________________________

INFORMAȚII SOT/SOTIE
Nume ____________________________ Prenume _________________________________ CNP ______________________________

Subsemnatul îmi exprim consimţământul ca BRD Finance IFN S.A. să prelucreze în evidenţele proprii datele mele cu caracter personal
declarate prin prezentul formular precum şi datele înregistrate pe numele meu la Biroul de Credit S.A., Centrala Riscului de Credit (dacă
este cazul) sau în alte sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, în vederea stabilirii deciziei de a acorda sau de a refuza creditul
solicitat de soţul meu/soţia mea. De asemenea, îmi exprim consimțământul ca împuterniciții BRD Finance IFN S.A. să prelucreze în
evidențele proprii datele mele cu caracter personal declarate prin prezentul formular, în scopul desfășurării activităților de intermediere de
credit. Sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să transmită datele mele personale de mai sus către autorităţi sau sisteme de evidenţă de
tipul birourilor de credit sau Centrala Riscului de Credit, dacă este cazul. Îmi exprim în mod expres consimțământul ca BRD-Groupe
Societe Generale S.A. să transmită către BRD Finance IFN S.A. informațiile înregistrate pe numele meu, obținute de bancă în urma
consultării bazelor de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sunt de acord ca aceste
informații să fie prelucrate de către BRD Finance IFN S.A. exclusiv în scopul (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice
activității de creditare a BRD Finance IFN S.A., (ii) realizării intereselor legitime ale BRD Finance IFN S.A. și/sau (iii) îndeplinirii
obligațiilor legale ce îi revin BRD Finance IFN S.A., inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte
administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii. Declar că am fost informat cu privire la drepturile ce îmi sunt conferite
de lege în calitatea mea de persoană vizată, şi anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor,
dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legea 677/2001. Aceste drepturi pot fi exercitate printro cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către BRD Finance IFN S.A. la adresa de contact prevăzută în prezentul formular. BRD
Finance IFN S.A. va prelucra datele menţionate în prezentul formular numai în scopul arătat mai sus, iar ulterior, datele vor fi distruse.
Am fost informat de posibilitatea de a consulta Registrul de Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal. Prin semnarea
prezentului formular, sunt de acord ca BRD-Groupe Société Générale să transmită informaţii de natura secretului bancar în sensul
Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006, către membrii Grupului Société Générale şi sunt de acord ca BRD Finance IFN S.A. să utilizeze
aceste informaţii primite de la BRD-Groupe Société Générale la analiza efectuată în scopul acordării creditului.
Data ________________________

Semnătura ________________________

BRD Finance IFN S.A. este operator de date cu caracter personal autorizat sub nr. 1833 din Registrul de evidenţă a operatorilor de date personale.
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