Către Biroul de Credit SA

CERERE
Subsemnat(ul/a) ………………………….………………., cu domiciliul în
localitatea…………………………,

str.

……..………………….…………….,

nr. ……, bl. ……., sc. ……., ap. ……., sector/judeţ …….………, legitimat
cu BI/CI seria ……., nr………………, telefon...................... cod numeric
personal:
CNP
în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, vă rog să-mi eliberaţi Situaţia
înscrierii la Biroul de Credit.
Doresc sa primesc răspunsul dvs.:
•
•

la adresa de e-mail: _________________________
sau
prin Poşta Română, la adresa: ____________________________
_____________________________________________________

Anexez prezentei:
copie după actul de identitate
dovada plăţii contravalorii serviciului prestat (numai începând cu
a 2-a cerere adresată exclusiv Biroului de Credit, în decursul
unui an calendaristic)
Am luat la cunoştinţă de cerinţele stabilite de Biroul de Credit,
precizate pe verso.

Data,

Semnătura,

Stimate solicitant!

În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, orice persoană fizică are dreptul
să obţină la cerere şi în mod gratuit *) , pentru o solicitare pe an, confirmarea
faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Biroul de Credit.
Pentru a putea beneficia de această facilitate este necesar ca cererea dvs. să
îndeplinească următoarele cerinţe:
1. Să fie completă, datată şi semnată;
2. Să fie însoţită de o copie lizibilă după actul de identitate (buletin sau carte
de identitate);
3. Începând cu a 2-a solicitare inclusiv, adresată Biroului de Credit pe
parcursul aceluiaşi an calendaristic, trebuie să plătiţi contravaloarea
serviciului prestat în sumă de 3,00 lei noi (30.000 lei vechi) şi să anexaţi
dovada plăţii la solicitarea scrisă. Plata se va face la orice unitate BCR,
folosind următoarele instrucţiuni:
¾ suma: 3,0 lei noi;
¾ beneficiar: S.C. Biroul de Credit S.A. (cod fiscal R 16140132);
¾ cont: RO93 RNCB 0090 0005 8898 0001
¾ deschis la banca: BCR Lipscani.
În cazul în care doriţi să verificaţi dacă sunteţi la a doua cerere în decursul
unui an, puteţi solicita o confirmare telefonică de la Biroul de Credit: tel.
315.10.17, 310.42.60, 311.02.67.
Situaţia cerută va fi transmisă către dvs. prin e-mail sau prin Poşta Română **)
în conformitate cu solicitarea exprimată.
Adresa de corespondenţă trebuie sa fie lizibilă, de corectitudinea completării ei
depinzând transmiterea şi recepţionarea răspunsului.
Solicitarea dvs. nu va fi luată în considerare dacă nu îndeplineşte toate
cerinţele menţionate.

Vă mulţumim!

*)

În acest caz numai serviciul efectuat de către Biroul de Credit SA este gratuit

**)

Taxele poştale percepute de către Poşta Română cad în sarcina solicitantului şi vor fi
achitate de către acesta la momentul primirii răspunsului

