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Documente necesare pentru pre-aprobarea unui credit

• Carte sau buletin de identitate valabil, copie [i original (solicitant [i so]ul/so]ia acestuia) 

[i, dac` este cazul, codebitor;

• Copie dup` Certificatul de C`s`torie (dac` solicitantul este c`s`torit);

• Doar pentru clien]ii ce solicit` un credit Prima Cas`: Declara]ia pe proprie r`spundere 

a solicitantului [i so]ului/so]iei acestuia privind imobilele de]inute \n proprietate – formular 

specific - autentificat` de un notar \ntr-un exemplar original;

• Documente care atest` realizarea de venituri de c`tre solicitant [i, dac` este cazul, de 

c`tre codebitori:

a) Pentru persoanele care realizeaz` venituri \n calitate de salaria]i: 
• Adeverin]` de salariu semnat`, [tampilat` [i confirmat` de c`tre angajator;

• Fi[a fiscal` pentru anul precedent;

Fi[a fiscal` 1 (pentru func]ia de baz`, corespunz`tor venitului din cartea de munc`) [i 

Fi[a fiscal` 2 (dac` exist` alte locuri de munc` de unde se ob]in venituri din salarii, 

altele decât func]ia de baz`).

b) Pentru persoanele care realizeaz` venituri exercitând activit`ti independente \n 

baza unor legi speciale (avoca]i, notari, medici, contabili autoriza]i, lichidatori, arhitec]i 

etc.):

• Copie (certificat` conform cu originalul) a Registrului de |ncas`ri [i Pl`]i pentru ultimele 

6 luni;

• Autoriza]ia de func]ionare: - copie certificat` - valabil` - emis` de forul care 

guverneaz` tipul respectiv de activitate profesional`;

• Deciziile de impunere a venitului: - copie certificat` pentru ultimii 2 ani fiscali \ncheia]i; 

\nregistrate la administra]ia financiar`; |n cazul \n care nu s-a emis Decizie de impunere 

pentru ultimul an, atunci se va prezenta Declara]ia special` privind veniturile realizate 

(sau dac` aceasta nu este depus`, Declara]ia privind veniturile estimate): - copie 

certificat` pentru ultimul an fiscal \ncheiat.

c) Pentru persoanele care realizeaz` venituri din cedarea folosin]ei bunurilor:

• Documentele de proprietate asupra imobilului;

• Contractele de \nchiriere, \nregistrate la Administra]ia Financiar`.

d) Pentru persoanele care realizeaz` venituri \n calitate de pensionari:
• Ultimul talon de pensie;

• Decizia de pensionare;

• Decizia comisiei medicale (numai \n cazul pensiilor de invaliditate)/Certificatul de 

\ncadrare \n gradul de handicap.
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e) Pentru persoanele care realizeaz` venituri din cesiunea drepturilor de autor:

• Contractul \ncheiat [i actele adi]ionale.

f) Pentru persoanele care realizeaz` venituri din rente viagere:

• adeverin]` care atest` ob]inerea veniturilor din renta viager` SAU un document emis 

de autoritatea care a acordat decizia de plat` a rentei viagere, din care s` reias` 

decizia de acordare (plat`) a rentei viagere;

• ultimul talon de \ncasare a veniturilor sau extrasul de cont care atest` \ncasarea 

rentei.


