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Declaratie privind actualizarea datelor PJ/ PFA 

1. Identificare Solicitant /Societate 

Denumire _____________________________________________________________________________, cod unic de 

inregistrare/ cod de identificare fiscala _________________, cu sediul in localitatea ________________________, strada 

_________________________, nr.____, bloc _____, scara ______ , ap. _____, judetul/ sectorul 

_____________________________ , tara ___________________ , 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. 
 

2. 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 __________________ . 
 

3. 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 activitatea curenta a companiei (conform CAEN principal) 

 venituri din activitatea secundara a companiei (conform CAEN secundar) 

 venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu (valabil pentru PFA) 
 

4. Declaratie privind identitatea beneficiarului real4 
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: 
 

  Beneficiar real 1 Beneficiar real 2  Beneficiar real 3  Beneficiar real 4 Beneficiar real 5 

Nume si prenume 

         

Cod numeric personal 

(CNP)           

Data nasterii           

Locul nasterii           

Cetatenia           

Tara de rezidenta           



 
 

 
Pagina: 2/3 
 

 
 
 

PEP 
☐ DA ☐ DA ☐ DA ☐ DA ☐ DA 

Natura activitatii 

proprii1 

☐  persoana angajata  

☐ persoana 

neangajata 

☐ liber intreprinzator/ 

profesionist 

☐ pensionar 

☐ altele ……………… 

☐  persoana angajata  

☐ persoana 

neangajata 

☐ liber intreprinzator/ 

profesionist 

☐ pensionar 

☐ altele ……………… 

☐  persoana angajata  

☐ persoana neangajata 

☐ liber intreprinzator/ 

profesionist 

☐ pensionar 

☐ altele ……………… 

☐  persoana angajata  

☐ persoana 

neangajata 

☐ liber intreprinzator/ 

profesionist 

☐ pensionar 

☐ altele ……………… 

☐  persoana angajata  

☐ persoana 

neangajata 

☐ liber intreprinzator/ 

profesionist 

☐ pensionar 

☐ altele ……………… 

 

Pentru raspuns DA la rubrica PEP (persoana expusa public2) de mai sus, se vor furniza si urmatoarele informatii:  

 Functia detinuta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 PEP 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 

Sursa averii (solicitata in cazul beneficiarilor reali care au calitatea de persoane expuse public): se va alege din lista de subsol. 3 

……………………………………….. 

 
5. 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.  

 
1 cu titlu de exemplu, aceasta informatie poate consta in: “persoana angajata” sau “persoana neangajata” sau “liber intreprinzator/ profesionist” sau “pensionar” samd 

 
2 Persoane expuse public – sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat funcţii 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 persoanele 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 categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcţii 
intermediare sau inferioare 
3 Sursa averii (solicitata in cazul beneficiarilor reali care au calitatea de persoane expuse public):  
• salarii si alte drepturi salariale, premii, profit etc.;  
• venituri din vanzari de produse agricole sau obtinute din munca depusă in societati sau asociatii agricole; 
• venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu; 
• venituri din dividende/dobanzi/inchirieri; 
• venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii); 
• venituri din vanzarea de bunuri mobile sau imobile; 
• venituri din drepturi de proprietate intelectuala; 
•  imprumuturi si credite, sume retrase de la banci etc.; 
• venituri din tranzactionare pe piata de capital 
• alte surse licite (exemple: donatii, sponsorizari, cadouri, mosteniri etc.) .................................................. 
4Beneficiar real – înseamnă 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. Noţiunea de beneficiar real include cel puţin: 
a) în cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
(i) persoană sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni 
sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin părțicipaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana 
juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de 
publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din 
acţiuni plus o acţiune sau parțicipaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%; (ii) persoană sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul 
în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în  conformitate cu pct. (i) ori în cazul în care există orice 
îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate 
cu pct. (i) şi prezentul punct; 
b) în cazul fiduciilor: (i) constituitorul/constituitorii; (ii) fiduciarul/fiduciarii; (iii) protectorul/protectorii, dacă există; (iv) beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcţia 
juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează construcţia juridică sau entitatea juridică; (v) oricare altă 
persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; 
c) în cazul entităţilor juridice precum fundaţiile şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziţii echivalente sau similare celor menţionate la lit. b); 
d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri: 
(i) persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari 
au fost deja identificaţi; (ii) grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice 
care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; (iii) persoană sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane 
juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei 
entităţi. 
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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.  

 

Reprezentant autorizat al societatii solicitante, prin reprezentant legal/reprezentant mandatat legal sau statutar * 

 

Nume si prenume ____________________________   Semnatura ______________________  

 
 
Data _______________________ 
 
*In cazul reprezentarii prin mandatar legal/statutar Clientul declara pe propria rspundere, sub sanctiunea legii, ca detine la data 
semnarii prezentei calitatea de reprezentant desemnat/imputernicit si inscrisurile doveditoare ale acestei calitati pe care le pune la 
dispozitia BCR Leasing. 


