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Către, 
S.C. S.C. S.C. S.C. NBG LEASING IFN S.A.NBG LEASING IFN S.A.NBG LEASING IFN S.A.NBG LEASING IFN S.A.    

 
În atenţia: 

Diviziei OperaţiuniDiviziei OperaţiuniDiviziei OperaţiuniDiviziei Operaţiuni    
E-mail:  registration@nbgleasing.ro 
Telefon: 021.409.10.80/81 
Fax:  021.404.38.23 

 
 

Nr. ______/Data ____________ 
 
 
 

CERERE CERERE CERERE CERERE ELIBERAREELIBERAREELIBERAREELIBERARE    CARTE DE IDENTITATE VEHICULCARTE DE IDENTITATE VEHICULCARTE DE IDENTITATE VEHICULCARTE DE IDENTITATE VEHICUL    
 
 
□ PersoanPersoanPersoanPersoanăăăă    fizicfizicfizicfizicăăăă    
□ PersoanPersoanPersoanPersoanăăăă    juridicjuridicjuridicjuridicăăăă////PPPPersoană ersoană ersoană ersoană FFFFizică izică izică izică AAAAutorizatăutorizatăutorizatăutorizată////AsociaAsociaAsociaAsociaţţţţieieieie    
    
    
Subsemnatul ___________________________________________, identificat cu CI/BI/Paşaport, seria ____, 
nr. _________, CNP ___________________, cu domiciliul în ____________________________________, 
str. ______________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ 
_________________, în calitate de reprezentant al _____________________________________________, 
cu sediul social în ________________________, str. ___________________________________, nr. _____, 
bl. _____, sc. ____, ap. ____, sector/judeţ ____________________, înmatriculat la Registrul Comerţului sub 
nr. ____/_______/________, Cod Unic de Înregistrare _______________________, tel. _______________, 
fax _______________, cod client NBG ____________ vvvvăăăă    solicit solicit solicit solicit eliberarea eliberarea eliberarea eliberarea originaloriginaloriginaloriginaluluiuluiuluiului    cărţii de identitate acărţii de identitate acărţii de identitate acărţii de identitate a 
vehicululvehicululvehicululvehicululuiuiuiui ________________________, cu numărul de înmatriculare ___________, seria de şasiu 
___________________, obiect al contractului de leasing nr. ____________ din data de ________________ 
încheiat cu societatea de leasing. 
 
Menţionez că documentul solicitat va folosi la  _________________________________________________ 
şi mă oblig prin semnarea prezentei cereri să vă returnez originalul cărţii de identitate a vehiculului până la 
data de ___________________. 
  
 
Cu mulţumiri, 
 
Semnătura şi ştampila ________________________ 
 
 
Ataşăm la prezenta cerere aaaactele necesare eliberctele necesare eliberctele necesare eliberctele necesare eliberăăăării rii rii rii cărţii de identitate a vehicululuicărţii de identitate a vehicululuicărţii de identitate a vehicululuicărţii de identitate a vehiculului::::    
    

□ copie CI/BI/Paşaport persoană fizică sau reprezentant persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociaţie; 
□ copie după ultimul document de plată (în cazul în care există facturi restante în sold). 
 
 
 

Cunoscând prevederile CODULUI PENAL, privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspunderedeclar pe proprie răspunderedeclar pe proprie răspunderedeclar pe proprie răspundere că am 
primit in original cartea de identitate a vehiculului ________________________, cu numărul de înmatriculare 
___________, seria de şasiu ___________________ şi mă angajez să returnez documentul menţionat în 
original până la data de ___________________. 
 
Nume în clar: _____________________________        Document de identitate: Seria ____ Număr _________ 
 
Data _______________________                 Semnătura şi ştampila ________________________ 
 


