Lista documentelor, necesare pentru examinarea
posibilitãþii primirii creditului ipotecar de la ÎCS „Prime Capital” SRL
1. Documente privind solicitarea creditului:
1.1. cererea de solicitare a împrumutului ºi anexa la cerere (modelul se completeazã la oficiu);
2.
2.1
2.2
2.3

Documente privind identitatea debitorului/garantului:
buletinul de identitate ºi fiºa de însoþire (copia ºi originalul) a solicitantului ºi a soþului/soþiei (dupã caz);
copia documentului privind studiile solicitantului;
copia adeverinþei de cãsãtorie sau divorþ (dupã caz).

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Documente privind angajarea în cîmpul muncii ºi venitul debitorului/garantului:
copia carnetului de munca ºi a contractului de muncã (adeveritã pe fiecare pagina cu ºtampila companiei respective);
adeverinþã privind salariul de la locul de muncã;
copia declaraþiei fiscale pentru anul precedent (dupã caz);
în cazul prestãrii de servicii/lucrãri în afara locului de muncã de bazã - copia contractului de muncã temporarã ºi certificatul privind
venitul obþinut.

4. Documente privind compania, în care debitorul deþine acþiuni/cotã substanþiale/deplinã în capitalul social:
4.1. copia extrasului din registrul de stat al întreprinderilor ºi organizaþiilor privind administratorii ºi fondatorii;
4.2. copia bilanþului contabil ºi a raportului privind rezultatele financiare pentru ultimul trimestru al a.c. ºi pentru anul precedent; descifrãri
ale conturilor din bilanþ (dupã caz);
4.3. extrasele bancare privind miºcãrile în conturile curente (lei, valuta) pentru ultimile 12 luni, cu cel mult o lunã în urma de la data
depunerii cererii de credit;
4.4. certificat de la bancã privind soldul in conturi (curente, de depozit, de împrumut), lipsa restantelor la credit ºi a altor obligaþiuni
nestinse faþã de bancã;
4.5. copiile documentelor, care confirmã istoria creditarã ºi obligaþiunile curente (contractelor de credit, de împrumut, de vânzarecumpãrare în rate), extrasele din conturile de împrumut, ºi copiile documentelor care atestã indeplinirea obligaþiunilor în întregime;
4.6. copiile ultimilor licente, certificate, patente;
Copiile vor fi adeverite pe fiecare paginã cu ºtampila companiei!
5.
1.1.
1.2.
1.3.

Documente privind activitatea de antreprenoriat a debitorului, neînregistratã ca persoanã juridicã:
copia licenþelor, certificatelor, patentelor, necesare pentru exercitarea activitãþii profesionale;
copia declaraþiei fiscale pentru anul precedent (dupã caz);
extrasele bancare privind miºcãrile în conturile curente pentru ultimile 12 luni, cu cel mult o lunã în urmã de la data depunerii cererii
de credit;
1.4. certificat de la bancã privind soldul în conturi (curente, de depozit, de împrumut), lipsa restanþelor la credit ºi a altor obligaþiuni
nestinse faþã de bancã;
1.5. documentele, care confirmã achitãrile în fondurile sociale, altor impozite;
1.6. cartea de evidenþã a veniturilor ºi cheltuielilor;
Vor fi prezentate si originalele pentru confruntarea cu copiile documentelor.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Documente privind activele debitorului/garantului:
contracte de depozit; miºcãrile din conturi curente;
confirmãri de primire a transferurilor din strãinatate; miºcãrile ºi extrasul din contul la banca din strãinatate;
documente privind posedarea activelor, care aduc un venit permanent sau care vor fi realizate p/u a achita creditul;
documente asupra altor active de preþ în proprietate: casa, apartament, vila, loturi de pamant, garaj, automobile, s.a.

7. Documente privind obligaþiunile debitorului/garantului, istoria creditarã:
7.1. copiile contractelor de credit, de împrumut, de vânzare-cumpãrare în rate, ºi extrasele din conturile de împrumut;
7.2. copiile documentelor, care atestã îndeplinirea obligaþiunilor în întregime;
8. Alte documente necesare pentru examinarea creditului:
8.1. Documente asupra imobilului în proprietate, oferit în gaj: extrasul din OCT (Organul Cadastral Teritorial), titlul de proprietate,
contractul de vânzare-cumpãrare (contractul de privatizare, de schimb, de donaþie), cartea de imobil, evaluãri ale imobilului de cãtre
companii specializate (dacã exista), adeverinþa (sau bonurile de plata) cu privire la lipsa datoriilor la serviciile comunale;
8.2. Evaluarea (valoarea de piaþã) a imobilului oferit în ipotecã (gaj) la o companie de evaluãri;
8.3. Certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa de restanþe la impozitul funciar la imobilul în proprietate;
8.4. Acordul scris privind transmiterea în gaj a imobilului în proprietate: a soþului/soþiei; a persoanelor participante la privatizare;
8.5. În cazul copiilor minori: acordul organului de tutelã ºi curatelã pentru gajarea imobilului;
8.6. Devizul de cheltuieli în cazul construcþiei/ renovãrii/ reparaþiei capitale;
8.7. Copia poliþei de asigurare medicalã, altor poliþe de asigurare (dacã dispuneþi);

