
Declarație 
 
Eu, subsemnatul/a Dl/Dna _____________________________________________________________________, 
IDNP ____________________________, prin prezenta confirm și garantez că absolut toată informația prezentată în 
Cererea de leasing și / sau alte documente este adevărată, deplină si corespunde realității.  
De asemenea declar că: 
- nu sunt implicat în procese de judecată pe dosare penale în calitate de bănuit, învinuit, inculpat, inclusiv nu sunt 
implicat în dosare penale nici pentru infracțiuni economice (escrocherii, delapidări de fonduri etc.) sau finanțarea 
terorismului și nu am fost condamnat anterior pentru astfel de infracțiuni; 
- nu am beneficiat de finanțări pentru a căror rambursare a fost necesară executarea garanțiilor, rezilierea 
contractelor de leasing, recuperarea obiectului leasingului și/sau recuperarea integrală a datoriei, din contracte de 
finanțare/credit/leasing, pe cale judiciară sau extrajudiciară, pentru care societățile de asigurare împotriva riscului 
financiar de neplată au acordat despăgubire; 
- nu am săvârșit fraude în legătură cu un produs de finanțare. 
În situația în care se constată că informația furnizată în prezenta Declarație, Cererea de leasing și/sau alte documente 
nu este corectă, ”MAIB-Leasing” S.A. are dreptul de a respinge Cererea și/ sau să rezilieze contractul încheiat în baza 
acesteia.  
De asemenea, împuternicesc „MAIB-Leasing” S.A. să solicite informații verbale și scrise de la terțe persoane (bănci, 
instituții de asigurare, instituții de stat, etc.) necesare încheierii contractului de leasing/ 
împrumut/finanțare/fidejusiune, inclusiv, rog pe cele din urmă (bănci, instituții de asigurare, instituții de stat, etc.) 
ca la solicitarea „MAIB-Leasing” S.A. să furnizeze informația solicitată (inclusiv rulajele bănești în conturile curente, 
datoriile față de acestea, etc.).  
Totodată, îmi exprim acordul privind accesarea, prelucrarea și păstrarea de către „MAIB-Leasing” S.A. a datelor mele 
cu caracter personal (inclusiv categoriile speciale de date cu caracter personal) și confidențial prin intermediul bazei 
de date ACCES Web și BD Cadastru sau prin intermediul altor surse, din momentul semnării prezentei declarații pe 
întreaga perioada de acțiune a contractului de leasing/ împrumut/finanțare/fidejusiune care urmează a fi încheiat, 
inclusiv pe perioada achitării a valorii integrale a contractului și a altor sume aferente, inclusiv și pentru o perioadă 
de cinci ani după achitarea datoriei integrale și finisarea relațiilor contractuale.  
Concomitent îmi exprim consimțământul ca „MAIB-Leasing” S.A. să utilizeze, prelucreze și să transmită, inclusiv 
organelor de conducere, creditorilor sau auditului extern al „MAIB-Leasing” S.A., inclusiv aflate peste hotarele R.M., 
datele cu caracter personal (inclusiv categoriile speciale de date cu caracter personal) care au fost aduse la 
cunoștință sau au fost obținute în procesul examinării prezentei cereri şi în procesul aprobării, încheierii şi derulării 
contractului de leasing/ împrumut/finanțare/fidejusiune, până la executarea integrală a obligațiilor asumate. 
 
 
 
 
 
 

Data: 
 

______________________ 
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