
 
 

CERERE DE PLATA A DIVIDENDELOR PRIN TRANSFER BANCAR 
(PERSOANE FIZICE) 

 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata, avand coordonatele de identificare: 
 
Nume:      ………………………………………………………………….. 
Prenume: …………………………………………………………………..  
CNP:     ………………………………………………………………….. 
Domiciliul: ………………………………………………………………….   

solicit virarea dividendelor, distribuite de BCR Leasing IFN S.A., in contul bancar ale carui coordonate sunt indicate mai 
jos, cont bancar in RON, al carui titular sunt: 
 
Cod IBAN   

                        

 
Deschis la banca:………………………………………..   
 
La prezenta cerere anexez urmatoarele copii, conformate cu originalul: 
 
Pentru persoane fizice rezidente: 
 

➢ Act de identitate (CNP lizibil); 
➢ Extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului 

pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN; 
➢ Actul de schimbare a numelui (daca este cazul); 

 
Pentru persoane fizice nerezidente: 

➢ Act de identitate (CNP lizibil); 
➢ Extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului 

pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN; 
➢ Formular 030 privind atribuirea numarului de identificare fiscala, eliberat de catre autoritatile fiscale romane; 
➢ Detin si atasez prezentei cereri / nu detin un certificat de rezidenta fiscala. 

 
Telefon si email contact:   
Data completarii:   
Semnatura:  
 
  
NOTA: Subsemnatul / Subsemnata declar, pe proprie raspundere, avand deplina cunostinta despre falsul in declaratii 
publice, ca datele de mai sus sunt complete si corecte. 
Documentul, completat si semnat corespunzator, impreuna cu anexele, se pot transmite catre BCR Leasing pana cel 
mai tarziu la data de 30.06.2023, astfel: 

➢ fie scanate, prin e-mail, la adresa: simonageorgeta.ionescu@bcr-leasing.ro, cristina.oprea3@bcr-leasing.ro;  
➢ fie prin posta, la adresa: Bucuresti, Sector 6, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, 

Etajul 4, Camera E4-40, cod postal 060013, in atentia dnei. Simona Georgeta Ionescu / dnei. Cristina Oprea. 
BCR Leasing IFN SA prelucrează date cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Regulamentul General privind 
Protecția Datelor Nr. 679/2016, precum și în conformitate cu cerințele legislației subsecvente în materie. 
Datele cu caracter personal ale actionarului, persoana fizica, furnizate de acesta sunt strict confidentiale si nu vor fi 
furnizate nici unei terte persoane fara consimtamantul expres al actionarului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile. 
Detalii despre conditiile prelucrarii Datelor Personale sunt prezentate de BCR Leasing in cadrul politicii sale privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi consultata accesand pagina web a BCR Leasing disponibilă în 
partea de jos a paginii de internet a BCR Leasing, la următorul link: https://www.bcr-leasing.ro/ro/persoane-
fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea. 
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