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Formular-obligaţie, completat de fidejusor

Mă oblig să particip, în calitate de fidejusor la achitarea creditului în sumă de cu termenul

solicitat de persoana fizică

Despre  mine informez următoarele:

Numele Prenumele

sexul masculin feminin Data naşterii Locul naşterii
Document ce confirmă personalitatea:

Buletin de identitate Seria, Numărul Cînd şi de cine  este  eliberat

Codul personal 

Rezident al Republicii Moldova Cetăţean al R.Moldova Cetăţean străin Persoana fără cetăţenie

Adresa de domiciuliu şi perioada de trai pe această adresă

Adresa curenta şi perioada de trai pe această adresă

Numerele de telefon domiciliu mobil

Adresa e-mail

Informaţii privind locul de muncă:

Denumirea organizaţiei/ funcţia

Аdresa telefon

Starea civilă: Bunuri  în proprietate

căsătorit (ă) necăsătorit (ă) divorţat (ă) văduv (ă) Bunuri imobile
două sau mai multe locuinţe 

(apartamente sau case de locuit)
prprietar locuinţă 
(apartament sau 
casă de locuit)

lot de 
pământ/ teren

alt imobil nu posedă imobil

Soţul (iа) lucrează da

Numărul de persoane aflate la întreţinere Mijloace de transport
două sau mai multe mijloace de 

transport
un mijloc de 

transport
nu posedă mijloc de 

transportStudiile
postunivestitare superioare univ. colegiu secundare liceu şcoala (până

(magis., doctor.) facultate profesionale în clasa 11)

Istoria creditară:
Activitatea profesională am beneficiat de credite şi le-am 

rambursat la timp
nu am beneficiat de credite la 
bancă

am avut restante la credit

managementul 
mijlociu

managementul 
superior

funcţionar lucrător 
calificat

lucrător 
necalificat

pensionar

Angajamente de plată la bănci (MDL):

Totale de plată la alte bănci data limită de achitare

Tipul contractului de muncă perioadă nedeterminată perioadă determinată Lunare de plată la alte bănci
Totale de plată la BC 
"Moldova-Agroindbank" S.A. data limită de achitare

data expirării contractului de muncă
Lunare de plată la BC "Moldova-
Agroindbank" S.A.

Alte cheltuieli lunare

Vechimea la ultimul loc de muncă (luni) Existenţa poliţei de asigurare da

(vieţii/ sănătăţii/ bunurilor)
Venitul mediu lunar (brut)

Sunteţi membru al familiei cu solicitantul da

Alte venituri lunare de credit şi ţineţi gospodărie în comuт?

Provenienta veniturilor

Referinţe financiar-bancare
cont curent la B.C.”Moldova-Agroindbank” S.A. 
aferent proiectului salarial

cont(uri) la B.C.”Moldova-Agroindbank” S.A. 
neaferent(e) proiectului salarial

cont(uri) la alte bănci fără conturi bancare

Declar că informaţia indicată în formularul dat este exactă şi corectă, iar documentele prezentate la bancă sunt autentice. Acord BC"MOLDOVA-AGROINDBANK" 
S.A. dreptul de a verifica toată informaţia prezentată de mine, inclusiv datele cu caracter personal, utilizând toate sursele accesibile băncii.

Îmi asum obligaţia de a semna acordul  la primirea de către BC”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. A raportului de credit de la biroul istoriilor de credit.

Banca îşi rezervă dreptul de a solicita oricând şi orice informaţie adiţională care ar înlătura orice dubii la examinarea solicitării de credit

Data îndeplinirii           Semnătura potenţialului fidejusor

Nota În coloniţa, corespunzătoare datelor DVS. întroduceţi semnul 
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