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Documente necesare la dosarul de finantare Leasing sau Credit – Persoane Fizice 
 

In original, 

semnate de 

client 

 Formularul solicitare finantare completat (+ Formular finantare coplatitor, dupa caz) 

 Oferta finantare (asigurare si servicii de mobilitate, dupa caz), Scadentar, Info standard EU 

 Comanda auto (sau Oferta obiectului finantat) 

 
 

In copie 

semnata de 

Dealer pentru 

conformitate 

 CI/BI client (+ coplatitor, dupa caz) 

 

  
In original, 

semnate si 

stampilate de 

Angajator 

  Adeverinta privind veniturile realizate in anul precedent  

 Adeverinta de salariu tip, cu specificarea functiei, vechimii si a venitului net lunar 
Nota pentru ambele Adeverinte: 

- Pentru dosar leasing: obligatorii (+ coplatitor, dupa caz) 
- Pentru dosar credit: nu sunt obligatorii, dar pot fi solicitate ulterior de catre finantator 

   

In copie, cu 

mentiune 

“Conform cu 

originalul” 

 Copia Contractului de munca, precum si eventualele Acte Aditionale 

 Extras din registrul de evidenta al salariatilor - print screen din aplicatia Revisal, cu 

inregistrarea contractului Solicitantului, din care sa reiasa datele contractului de angajare 
si datele angajatorului (semnat si stampilat angajator) 
Nota pentru copia Contractului si extrasul din Revisal: 

- Pentru dosar leasing: obligatorii (+ coplatitor, dupa caz) 
- Pentru dosar credit: nu sunt obligatorii, dar pot fi solicitate ulterior de catre finantator 

 Decizia de pensionare si doua taloane de pensie (doar pentru pensionari)  

 Alte acte ce dovedesc existenta unor alte venituri (ex. declaratia pe venit global, fluturasi 

salariu, contracte inchiriere, contracte drepturi de autor, renta viagera, dividende etc.) 

   

In copie 

obisnuita 

  Factura utilitati (pentru adresa de domiciliu trecuta in CI/BI) 

  Actul de spatiu (doar pentru persoanele care lucreaza in strainatate 

  Minim 6 poze auto, facute in incinta dealerului  

  Fisa evaluare tehnica completata (inclusiv pret posibil de vanzare dupa reparatii) + deviz  

      reparatii 

  In cazul intermedierilor, unde primele doua puncte nu pot fi indeplinite (includ si cazurile  

      de auto ce sunt in stocul unul dealer extern la momentul solicitarii finantarii), este  
      necesar sa se trimita un raport de evaluare (care sa contina obligatoriu si poze ale auto)   
      emis de catre dealerul extern sau un alt organism specializat in evaluari auto (ex. ETB  
      DWA, TUV, SGS);  

  Documente de provenienta ale auto prin care poate fi identificat istoricul de vanzare de  

       la ultimul proprietar mentionat in CIV (CIV, certificat inmatriculare, contract  
       vanzare-cumparare, factura achizitie) 

 
 

 Administratorul de contract poate solicita documente suplimentare, in functie de rezultatul analizei 
 


