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Biroul de Credit a fost
înfiinţat la iniţiativ a sectorului bancar românes c şi îşi

propune să sprijine băncile şi
societăţ il e financiare prin

informaţii provenite de la
in s tituţii bancare ş i non-banca re (s oci etăţ i de credit de
consum, de leasi ng ş i de
asigurări) , participante în Sis-

furnizarea de informaţii reale,
actualizate şi consi stente
referitoare la persoane fizice
care au contractat credite de

temul Biroului de Credit, precum şi in formaţ ii despre
fraudulenţi ş i declaraţi i cu

la bă nci sau societăţi finan -

Biroul de Credit pune
aceste informaţii la di spoziţ i a

ciare, au achiziţionat un produs În sistem leasing sau au
fost asigu rate împotriva riscu -

inadvertenţe.

financiare an-line, atun ci

ată O

copie a actului de
identitate ş i trimise prin poştă
sau pe e-mail.

D

mod obligatoriu transmise de

atele de contact ale
Biroului de Credit sunt:
SC Biroul de Credit SA
Adresa: Calea Victoriei nr.
15, cod 030023, Sector 3,
Bu c ureşti , România
Tel. 0213/ 11 0.267,
0213/104.260, 02131151.017
Web:
.
www.birouldecreditro
E-mail: office@biroulde-

că tre participanţi ş i , î n consecinţă , pot să nu apară În

credit.ro
situatie@birou ldecredit.ro -

Raportul de Credit.

pentru eliberarea Situaţiei
înscrierii la Biroul de Credit

lor, pe maxim patru ani în
urmă, angajatorul prin cipal al
titula rului , date de identificare giranti, codebitori sau
cosem"natari , persoane cu

declaratii cu in ad verte nţe,
fraudul enţi, data actua li zăr ii ,
alte informaţii. O parte din
aceste informatii nu sunt În

Trebuie ştiu t de către persoa nele fizice că Birou l de
Credit pu ne la dispoz i ţia lor,

folo s iţi

va secunde, sub forma

pe baza unei solicitări , gra tuit o dată pe an, situatia
Înscrierii În bazel e de date

matiile înregistrate la Biroul
de Cred it in legătură cu
si tuaţi a dumneavoastră sunt

Raportului de credit.

ale Biroului de Credit, infor-

corecte ş i actualizate. Sursa:

maţie care co nţine inclusiv
numele bănci l or sau
soc ietăţ il or finan ci are la ca re

www.b irouldecredit.ro

câ nd a ceştea le so l icită în

La da ta de 1 noi embrie

acordate. Informaţia este

simil are sa u de asigu rare
acordate persoanelor fizice,

cereri la care va trebui anex-

plăţilor, rata l unară, data scadente i, su ma plătită, sum a
restantă, număr de rate
restan te, numă r de zile de
Întârziere, plăţi ş i istoricul

băncilor sau societăţilor

lui de neplată de o soc ietate
de asigurări.
2008, participanţi în Sistem ul
Biroului de Credit erau 30 de
băn c i (aproximativ 98,7%
din piaţa de retail ), nouă
societăţ i de credit de consum
ş i două soc ietăţi de leasing.
ln prezent sunt prelucrate
informaţiile referitoare la
toate produsele de tip credit,

suma dato rată, frecventa

vede rea acord ăr ii unui credit
sau a monitorizări i creditelor
furnizată, în term en de câte -

Raportul de credit
co nţine: date personale
despre titular, data

Este foarte important să vă
de această posibilitate

pentru a verifica dacă infor-

aceste persoa ne s"unt Î nregis-

deschideri i contului , num ărul

trate ca debitori. Incepând cu

de cont (IBAN), tip con t,
starea contului , durata con-

a doua cerere inclusiv, serviciul solicitat va fi comisionat

tractului , modalitatea de ram-

cu suma de 6 lei. Solicitarea

Liviu Sav,
administrator InfoCredit SRL,
este membru al Asociatiei Con-'

tabi/i/or Certificati din Marea
Britanie (ACCA)

