
 

Consimţământul subiectului istoriei de credit 

pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la biroul istoriei de credit 

 ___ ____________ 20__ 

       __________ (ora) 

 Subsemnatul (a) __________________________________ (numele, prenumele, patronimicul), 

IDNP ____________________, născut (ă) la data _____________________ 

domiciliat (ă) ______________________, reprezentat (ă) prin ___________________ (numele, 

prenumele, patronimicul) IDNP _____________________, în baza procurii nr.____ din 

___________________ (în cazul în care creditul este contractat prin reprezentanţi) 

Îmi (îşi) exprim (ă) consimţământul  ca B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. să acceseze informaţia despre 

istoria mea (sa) de credit, conţinută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit Î.M. „Biroul de 

Credit” S.R.L. şi BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L. 

şi/sau să prezinte informaţii despre faptul solicitării creditului sau despre obligaţiile mele financiare, ce decurg 

din contractul de credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor 

de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. şi BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L. 

Îmi (îşi) exprim (ă) consimţământul ca biroul istoriilor de credit  Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 

1008600017816, cu sediul în str.Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău,  să prezinte biroului istoriilor de credit 

„INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L. IDNO 1017600009673, cu sediul în str. Hincesti, 138/1, mun. 

Chisinau (şi viceversa), informaţia despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit, în 

scopul formării istoriei de credit. 

Îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 

1008600017816, cu sediul în str.Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău, şi BIC „INFODEBIT CREDIT 

REPORT” S.R.L., IDNO 1017600009673, cu sediul în str. Hincesti, 138/1, mun. Chisinau să obţină de la 

Serviciul Fiscal de Stat, IDNO: 1006601001182, cu sediul în str. Constantin Tănase 9, informaţia despre  

respectarea de către subiectul istoriilor de credit a obligaţiilor faţă de bugetul public naţional, în conformitate 

cu art.11 alin.(1) lit.g) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 “Privind birourile istoriilor de credit”) 

 Prezentul consimţământ este valabil în decurs de o lună de la data semnării, sau pe tot termenul de acţiune a 

contractului de credit care va fi încheiat în acest termen cu B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.. 

 Numele, prenumele ____________________  Semnătura __________________ 

 

 

   


