Declaraţie
Subsemnatul.......................................................cetățean......................,
născut la data de ......................., in localitatea …................................................,
căsătorit/necăsătorit,
domiciliat
in
.........................................................,
str.: ...................................... nr.: ......., bl: ......, sc.: ....., et.: ......, ap.: .......,
sector/județ ..............................., posesor al ......., seria ......... nr.:.......... eliberat
de
.................…………………
la
data
de
......................,
cod
numeric
personal
...........................................,
angajat
la .......................................................... in funcția de ...........................................,
cunoscând dispozițiile art. 292 Cod penal privind falsul în declarații precum și art.
215 C.P alin 1 și 3. privind înșelăciunea, declar pe proprie răspundere, irevocabil si
necondiționat ca in cazul aprobării contractului de împrumut, daca C.A.R. Speranţa
îmi comunica faptul ca împrumutatul ........................................……………….nu a
rambursat total sau parțial vreuna din rate, sunt de acord sa achit si sa virez in
contul C.A.R. Speranţa suma comunicată, până la achitarea integrala a debitului.
De asemenea, mă oblig ca pe perioada de executare a obligaţiilor provenite
din contractul de împrumut sa informez C.A.R. Speranţa cu sediul în OdorheiuSecuiesc str. Rakoczi F. nr. 52 jud. Harghita despre orice modificare intervenita in
contractul individual de munca sau/şi a altor venituri pe care le realizez (desfacerea
contractului individual de munca, transfer, pensionare etc.), iar în situația in care
îmi voi schimba locul de munca, in termen de 5 (cinci) zile, sa informez C.A.R.
Speranţa si sa transmit, daca este cazul, debitul împreuna cu documentele
menționate la unitatea la care mă voi transfera sau la oficiul de pensii, in cazul
pensionarii.
Declar faţă de împrumutător că nu mai am / mai am contractate împrumuturi
de la bănci comerciale ori de la alte instituţii financiare nebancare şi nici de la
persoane fizice sau juridice.
Am contractate împrumuturi de la următorii creditori:
__________________________ Valoare împrumut _______ val. rata lunara __________;
__________________________ Valoare împrumut _______ val. rata lunara __________;
Declar ca in prezent veniturile mele nu sunt afectate de alte rate datorate
decât cele declarate, sume garantate in calitate de fideiusor / împrumutat, popriri
sau alte datorii.
Veniturile mele provin din _________________ de la _____________________
Totodată declar că am luat la cunoștință ca C.A.R. Speranţa nu renunță în nici
un fel la drepturile sale de a-și încasa, pe orice căi, sumele datorate de mine, în
cazul în care sumele recuperate nu sunt suficiente pentru acoperirea debitului
datorat C.A.R. Speranţa.
Datată şi semnată
_______________

astăzi

___/___/_______

la

sediul

C.A.R

SPERANŢA

din

DECLARANT,
(nume, prenume si semnătura)

