
Anexa nr.1  
la Regulamentul cu privire la modul  

de prezentare a informaţiilor  
la biroul istoriilor de credit şi  

de eliberare a raportului de credit  
  

Consimţământul 
subiectului istoriei de credit pentru  solicitarea/prezentarea informaţiei  

de/la biroul istoriei de credit  
  
„____” ___________ ____20__  
________(ora)  
   
Subsemnatul(a) 

__________________________________________________________________________________________, 
(numele, prenumele, patronimicul)  

  
IDNP ___________________________________ născut(ă) la data ___________________________________  
 
 
domiciliat(ă)________________________________________________________________________________  

   
îmi exprim consimţământul ca _______________________”MAIB-Leasing” S.A.__________________________,  

                                              (denumirea utilizatorului/sursei de formare a istoriei de credit)  

să acceseze informația despre istoria mea de credit, conținută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit: 
1)_Î.M. ”Biroul de Credit” S.R.L.________________ 
2)_________________________________________ 
3)_________________________________________,  
          (denumirea biroului/birourilor istoriilor de credit)     
și/sau 
să prezinte informaţii despre faptul solicitării creditului sau despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de 
credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit: 
1)_ Î.M. ”Biroul de Credit” S.R.L._______________ 
2)_________________________________________ 
3)_________________________________________  
          (denumirea biroului/birourilor istoriilor de credit)  

  
  
îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit Î.M. ”Biroul de Credit” S.R.L., IDNO:1008600017816,  
adr.: MD-2002 mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 49, să obțină de la Serviciul Fiscal de Stat, IDNO: 1006601001182, 
adr.: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, informația  despre datoriile față de Bugetul Public Național 
precum și veniturile înregistrate de Serviciul Fiscal de Stat. 
 (gajarea (ipotecarea) bunurilor mobile şi imobile, despre respectarea de către subiectul istoriilor de credit a obligaţiilor 
faţă de bugetul public naţional, precum şi despre executarea hotărârilor judecătoreşti pe cauze civile irevocabile, referitoare 
la executarea obligaţiilor pecuniare, în conformitate cu art. 11 alin. (1) lit. g) din Lege) 

 
Prezentul consimţământ este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării sau pe tot termenul de acţiune a 

contractului de credit, care va fi încheiat cu sursa de formare a istoriei de credit.  
 

  

Numele, prenumele ___________________ 

  

Semnătura _______________  
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