BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrată
în sistem dualist
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Bucharest, Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40,
Sector 6, Bucureşti, Cod postal 060013
Tel: +40 21 323 73 10
Fax:+40 21 323 73 84
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Site: www.bcr-leasing.ro
Operator de date cu
caracter personal nr. 2295

Nr. inreg. Reg. Com. J40/3213/2001
CIF/CUI: RO13795308;
Capital social: 63 382 475 LEI
RG-PJR-41-110033/22.11.2006
RS-PJR-41-110004/22.11.2006

Declaratie privind actualizarea datelor PJ/ PFA

Identificare Solicitant /Societate
Denumire ____________________________________________________________________ cod unic de
inregistrare/ cod de identificare fiscala _________ , cu sediul in localitatea _________________________ ,
strada ___________________________________ , nr _____ , bloc _____, scara ______ , ap. _____, judetul/
sectorul _________________________________ , tara ROMANIA , telefon _______________________ ,
fax _____________________________________ , e-mail ______________________________________ .

Ne asumam intreaga raspundere pentru continutul prezentei declaratii, inclusiv pentru continutul spatiilor si/ sau
casutelor completate, respectiv, bifate de mana, precum si pentru cele lasate necompletate.

Adresa de corespondenta si datele de contact pentru orice comunicari si transmiteri de documente
privind produsele si serviciile BCR Leasing IFN S.A. oferite/ contractate:
□

sunt cele mentionate mai sus

□

sunt cele mentionate mai jos

localitatea ______________________________ , strada ______________________________ , nr ____,
bloc ____, scara _____, ap. ______, judetul/sectorul ___________________ , tara ___________________
telefon ____________________, fax _________________ , e-mail ______________________ .

Declaratie privind sursa fondurilor
Sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizata in derularea relatiei de afaceri cu BCR Leasing IFN S.A. provine din:
□

venituri din vanzari marfa, prestari servicii;

□

venituri din vanzari de produse agricole;

□

venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu;

□

venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau de autor;

□

venituri din vanzarea de bunuri mobile sau imobile;

□

venituri din divdende;

□

venituri din dobanzi;

□

venituri din vanzari de actiuni;

□

venituri din chirii;

□

imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.;

□

alte surse licite (exemple: donatii, sponsorizari etc.) ……………………….;

□

sursa averii (solicitata in cazul beneficiarilor reali care au calitatea de persoane expuse public1): ………….

Declaratie privind identitatea beneficiarului real2/ persoana de control

□ Exceptie de la identificarea beneficiarului real/ persoana de control din motivele de mai jos:
□ societate infiintata printr-o hotarare a autoritatilor ca organism prestator de servicii publice sau de utilitate

publica, societate avand ca actionar o autoritate publica, ministere, federatii sportive si asociatii de utilitate
publica conform unei HG, regii autonome, agentii guvernamentale nationale: Curtea de Conturi, ANPC,
ANI, etc
□ societate publica cotata la bursa de valori pe o piata reglementata
□ societate avand actionari (pondere totala peste 75%) societati publice cotate la bursa de valori pe o piata

reglementata

□

Actionand pentru si in numele Solicitantului, subsemnatul(ii), in calitate de reprezentant(i), confirm(am) si

declar(am) ca persoana/persoanele care detin(e) societatea/exercita controlul societatii este/sunt:

Nume si

Cod numeric

Data si

Prenume

personal (CNP)3

Locul Nasterii

Cetatenia

Tara in care
locuieste

PEP

%
Participatie

Natura
activitatii

☐
DA
☐
DA
☐
DA
☐
DA
☐
DA
☐
DA

Pentru raspuns DA la rubrica PEP (persoana expusa public 1) de mai sus, se vor furniza si urmatoarele informatii:
□

DA, functia detinuta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□

DA, indirect, prin relatia cu o persoana care detine o pozitie publica, conform definitiilor anexate:
□

asociat al unei persoane expuse public;

□

sot/sotie/concubin(a) al unei persoane expuse public;

□

copil al unei persoane expuse public;

□

sot/sotie/concubin(a) al copilului unei persoane expuse public;

□

parinte al unei persoane expuse public

Alte declaratii
1. Exista actiuni la purtator:

proprii

a. emise de catre Solicitant/ Societate:  NU;  DA
b. emise de catre Actionarul direct/ indirect al Solicitantului/ Societatii, care detine >25% din partile sociale/
actiunile emise de Solicitant/ Societate:  NU;  DA
Pentru raspuns ‘’DA’’ la oricare dintre intrebarile de mai sus, se bifeaza si informatia:
Solicitantul/ Societatea accepta moneda virtuala?  NU;  DA
Acord de consultare a bazei de date a Oficiului National al Registrului Comertului (”ONRC”)
□

NU

□

Sunt de acord ca BCR Leasing IFN S.A. sa consulte baza de date a ONRC si sa obtina on-line raportul de tip
”Furnizare Informatii” sau Certificatul Constatator sau orice alt raport echivalent acestora cu privire la
Solicitant, necesar in vederea initierii / modificarii relatiei contractuale de afaceri cu Solicitantul.

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii, ca datele mentionate mai sus corecte si actualizate. Ma
oblig sa comunic BCR LEASING orice modificare referitoare la cele declarate.

Solicitant / Societate

Nume:
Functie: Reprezentant

Nume:
Functie: Reprezentant
Data:_._/_._/_._._._
1

Persoane expuse public (PEP): persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante.
Funcţie Publică Importantă înseamnă una dintre funcţiile exercitate în prezent sau în trecut de către un client sau membri ai familiei (soţul/ soţia ori concubinul acestuia/persoana cu care
acesta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau copiii şi soţii/ soţiile ori concubinii acestora/ persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau
părinţii acestuia) sau de către persoanele cunoscute că asociaţi apropiaţi ai persoanelor care exercita sau au exercitat funcţii publice importante (persoanele fizice cunoscute ca fiind
beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre per soanele care exercită sau au
exercitat funcţii publice importante sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană, persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai
unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele care exercită sau au
exercitat funcţii publice importante), precum următoarele funcţii publice importante: a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului
sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale părțidelor politice; d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe
judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de
conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de
supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; h) directori, directori adjuncţi şi
membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale. Niciuna dintre categorii le prevăzute mai sus nu include persoane care
ocupă funcţii intermediare sau inferioare.
2
Beneficiar real – orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o
activitate.
Notiunea de „beneficiar real” include:
a)in cazul societatilor prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
i)persoana sau persError! Bookmark not defined.oanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau
indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea
controlului prin alte mijloace, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comertului ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata
reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia Uni unii Europene ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este
considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%; ii) persoana sau
persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio
persoana fizica in conformitate cu pct. (i) ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si
evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. (i) si prezentul punct; b)in cazul fiduciilor: i) constituitorul/constituitorii; ii) fiduciarul/fiduciarii; iii)
protectorul/protectorii, daca exista; iv) beneficiarii sau, in cazul n care persoanele care beneficiaza de constructia juridi ca sau entitatea juridica nu au fost inca identificate, categoria de
persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza constructia juridica sau entitatea juridica; v) oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra
fiduciei prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; c) in cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor,
persoana fizica (persoanele fizice) care ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate la lit. b); d) in cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor
care administreaza si distribuie fonduri: i) persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara
personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati; ii) grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate
fara personalitate juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridi ca nu au fost inca identificate; iii) persoana sau persoanele fizice care
exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea
membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati.
3
sau un alt element unic de identificare similar

