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În atenția  d-nei /d-lui 

________________________________ 

SCRISOARE DE APROBARE ȘI INFORMARE  

ASUPRA COSTURILOR ÎMPRUMUTULUI SI A RISCURILOR 

În urma analizei cererii de imprumut/refinantare nr. ____ depusă la C.A.R. Nova Vita I.F.N. 

de către dvs. în data de____________, luând în considerare în analiza noastră ca și condiții de 

aprobare a unui împrumut : vechimea avută în CAR la data solicitării, venitul lunar realizat si 

cheltuielile declarate de dvs. în cerere, istoricul împrumuturilor, capacitatea de economisire, 

capacitatea de garantare a împrumutului, nivelul fondului social existent, plata taxei de înscriere si a 

cotizației lunare la data depunerii cererii de împrumut, s-a aprobat  de către conducerea C.A.R. Nova 

Vita I.F.N. acordarea unui imprumut  __________ în sumă de __________ lei, pe o perioadă de ___ 

luni, cu o dobanda de ____ % pe an, un nr de ___ giranti și o rată lunară de ____  lei.  

 COSTURI INITIALE PENTRU ACORDAREA IMPRUMUTULUI : 

o Fondul social constituit este în valoare de __________ lei. Fondul social lunar ______ lei.  

o Sold imprumut refinantat __________ lei. 

o Dobânda este în valoare de ________ lei. 

o Cheltuieli de acordare imprumut  ________ lei si cotizatie CAR _______ lei 

RISCURILE ASUMATE PRIN PREZENTUL CONTRACT SUNT URMATOARELE: 

o Dobanda penalizatoare pentru ratele neachitate este de 20% pe zi. 

o Poprirea veniturilor din salarii si a conturilor bancare,in caz de neplata a a ratelor, atat pentru 

dvs. cat si pentru giranti, dupa caz. 

o Cheltuilile de executare silita se achita tot de catre dvs. si sunt de obicei intre 1000 si 1500 lei 

de contract. 

În cazul în care sunteți de acord cu oferta de imprumut prezentată de C.A.R  vă invităm în 

termen de maxim 15 zile de la primirea prezentei scrisori de aprobare și informare asupra 

costurilor împrumutului, la sediul C.A.R. Nova Vita I.F.N. din str. Șos. Nicolina nr. 10, et. 1, 

împreună cu girantul/giranții dvs. pentru perfectarea documentelor si semnarea contractului de 

împrumut 

Cu deosebită stimă, 

Președinte C.A.R. Nova Vita I.F.N.  

Cătălin Ghe. Toma 


