
                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 DECLARATIE DATE CLIENT PERS. JURIDICA – BENEFICIAR REAL 
 

DENUMIRE CLIENT (Titular Cont): _____________________________________________ Cod fiscal: _____________________   

 

BENEFICIAR REAL: 

Nume: ______________________Prenume:______________________________________ CNP: ________________________                              

Cetatenie: _______________________________________  Rezident: da                    nu                

Stare civila: ______________________________________   Sex:    feminin  masculin                      

Cetatenie dubla:        da             nu        Daca raspunsul este Da, se vor completa cetateniile___________________________ 

Nr. tel. mobil:  ____________________________________              Email:____________________________________________ 

 
ADRESA – Adresa de rezidenta / de corespondenta (daca difera de domiciliu): 

Tara: ___________________________________________ Judet/sector:  ___________________________________________                 

Oras:  ______________________Adresa:_____________________________________________________________________                         

 

SITUATIA PROFESIONALA:  

Profesia: _____________________________________________Angajator: _________________________________________               
Pozitia: ______________________________________________ De la: ____________________________________________    
 

Dacă nu este disponibil un număr TIN, furnizați motivul corespunzător A, B sau C, după caz: 

A - Jurisdicția în care sunteti rezident nu eliberează coduri de identificare fiscala. 

B - Nu poate obține un cod de identificare fiscala sau un număr echivalent (Vă rugăm să explicați de ce nu puteți obține un TIN în tabelul de mai sus, dacă ați 

selectat acest motiv). 

C - Nu este necesar un cod de identificare fiscala. (Notă Selectați acest motiv numai dacă legislația internă a jurisdicției în cauză nu impune colectarea TIN eliberată 

de respectiva jurisdicție). Informatii la: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm 

 

DECLARATII CLIENT 
 

1. In conformitate cu Regulamentul 9 /03.07.2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii 

terorismului, ProCredit Bank  va solicita urmatoarele informatii: 

Persoana expusa politic (PEP):   nu      da    functia*:____________________________________  

* daca persoana  declara ca este persoana expusa politic (PEP) 

Alias: _________________________________________ 

2. Acord primire materiale informationale si promotionale din partea bancii:       da             nu 

3. Parola identificare Serviciu Contact Center: ________________________________ 

 
4. Subiect FATCA:    da  nu Informatii la: http://www.mfinante.ro/pagina.html sau www.irs.gov/FATCA 
    Subiect CRS:        da  nu Informatii la: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/. 

Declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus sunt in concordanta cu realitatea. In cazul unor modificari a datelor de mai 
sus, sau in situatia in care datele devin incorecte sau incomplete, inteleg ca sunt obligat sa informez ProCredit Bank si sa 
actualizez datele si documentele in relatia cu banca in termen de maxim 30 de zile. 

 

Certific faptul că eu sunt beneficiarul real sau sunt autorizat să semnez pentru beneficiarul real / persoana care controlează, 
pentru toate conturile deținute de titularul de cont, entitate la care se referă acest formular. * 
Notă: Dacă nu sunteți beneficiarul real / persoana care controlează, vă rugăm să indicați capacitatea în care semnați formularul. Dacă se semnează cu 
imputernicire/procura, vă rugăm să atașați și o copie legalizată a imputernicirii/procurii. 

Capacitate: * _________________________________________________ 
 
Data: zz/ll/aaaa 
 

 

_____________________      ___________________ 

REPREZENTANT LEGAL                     PROCREDIT BANK S.A.    

TARA DE  

REZIDENTA FISCALA  

Cod de identificare fiscala (TIN - 

Tax Identification Number)  

Motiv pentru care nu exista  

TIN (A,B,C)  

De ce nu puteți obține un 

TIN (motiv B)  

        

        

       PRIN PREZENTA DECLAR CA PROCREDIT BANK  M-A INFORMAT CU PRIVIRE LA DREPTURILE 
CE IMI REVIN IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. BIFAREA 
CASUTEI DE MAI SUS REPREZINTA FAPTUL CA AM CITIT SI ACCEPTAT POLITICA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL INCARCATA LA ADRESA: http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor 
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