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Numele, prenumele ___________________________________ Sexul  M /  F;
Data nașterii __________________ Cod personal (IDNP)_______________________________
Adresa actuală ____________________________________________________________________________
Telefoanele: domiciliu ____________________ mobil __________________ alt ___________________
Locul de muncă _______________________ adresa _______________________
telefon __________________ funcția ____________________
Starea civilă:  Necăsătorit(ă)

 Trăim împreună

 Căsătorit(ă)

 Divorțat(ă)

 Văduv(ă)

Numele, prenumele soțului/soției __________________________________ Data nașterii __________________
IDNP soțului/soției _______________________ Telefoane ____________________________
Locul de muncă _______________________ adresa _______________________
telefon __________________ funcția ____________________
Ați fost vreo dată atras la răspundere penală sau administrativă? Sunteți la moment atras ca bănuit sau inculpat
în cadrul urmăririi penale, sau aveți antecedente penale nestinse? Răspundeți la aceste întrebări în scris („Da” și
explicații, sau „Nu”) și puneți semnătura Dvs.: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Semnătura_______________
Copii
Nume

Vârsta

Ocupația

Aveți în proprietate:
 Casă: adresa _________________________________________; suprafața ____________;
valoarea de piață _________________
 Apartament: adr. ________________________________________; nr. camere _______; supr.
____________; val. de piață ______________
 Automobil: model ___________________________; anul fabr. _________; val. de piață _____________
 Teren: adr. ______________________________________; supr. ___________; val. de piață _____________
 Altele ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Tabel de venituri și cheltuieli medii lunare de familie
Descriere
Venituri

Total venituri(1+...+7)

1. Salariul la locul de muncă de bază
2. Salariul la locul de muncă suplimentar
3. Venitul din activitatea antreprenorială
4. Pensie, bursă primită
5. Venitul soțului/soției
6. Alte venituri
7. ...
Cheltuieli

Total cheltuieli(1+...+8)

1. Servicii comunale
2. Telefon (fix, mobil)
3. Studiile copiilor
4. Transport
5. Mâncare
6. Îmbrăcăminte
7. Alte cheltuieli
8. …
Profit

Suma lunară
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Persoane, pentru care garantați
Nume, prenume

Grad de rudenie

Telefoane de contact (domiciliu,
serviciu, mobil…)

Adrese (domiciliu, serviciu…)

D

D

S

M
D

S
S

M
D
M

D
S

S

D
S

• Declar că toată informația prezentată de mine în această anchetă și în documentele atașate este corectă și validă.
• Autorizez Invest-Credit să verifice informația cu privire la ancheta dată utilizând toate sursele accesibile.
• Autorizez Invest-Credit să păstreze prezenta anchetă și documentele atașate, chiar în cazul în care cererea de împrumut
va fi refuzată.
• Eu înțeleg că port răspundere pentru prezentarea cu bună-știință a informațiilor false în ancheta dată (conform art. 238 al
Codului Penal al Republicii Moldova).
• Declar că înțeleg responsabilitatea unui fidejusor privind rambursarea împrumutului solicitat de către debitor.
• Confirm cele declarate mai sus prin semnătura mea.

Data __________________

Semnătura _________________________

