BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrată
în sistem dualist

Calea Plevnei nr.159, Business Garden
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

E-mail: office@bcr-leasing.ro
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 date de identificare client Persoana Fizica

Subsemnatul............................................................................., CNP._._._._._.__._._._._._._._._._.,
pseudonim..............................., declar pe proprie raspundere ca datele mele de identificare
corecte si actualizate sunt cele completate mai jos:
I.

Date despre client

Data nasterii …………………………….………. Locul nasterii …………………………………………...
Rezident

Nerezident

Tara de rezidenta: ………………………….. Cetatenie: ……………………………………………………
Adresa de domiciliu ..…………………………..…………………………..…………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………...
Adresa de resedinta (daca este diferita fata de adresa de domiciliu) ………...................................
...………………………………………………………………...………………………………………………
Adresa de corespondenta (daca este diferita fata de adresa de domiciliu)
…………...............................................................................................................................................
Adresa posta electronica (e-mail):
.............................................................................................................................................................
Telefon
Telefon fix.........................................

Mobil...................................................................

Telefon serviciu.................................

Telefon international...........................................

Fax...................................................

Nu detin

Stare civila:
Casatorit

Necasatorit

Divortat

Vaduv

Numar copii in intretinere: ………

II. Date despre angajator
Ocupatie: ..........................................................
Angajat:

Da

Nu

Nume angajator: ..........................................................
CUI angajator: ..........................................................
Data angajarii la actualul angajator: ..........................................................
Natura activitatii proprii: ..........................................................
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III. Sursa fondurilor derulate in relatia cu BCR Leasing IFN S.A:
 Salarii;  Venituri din dobanzi;  Venituri din chirii;  Venituri din dividende
 Venituri din surse de protectie sociala (pensii,alocatii,burse,ajutoare,indemnizatii)
 Venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu
 Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
 Venituri din vanzarea de bunuri mobile/imobile
 Venituri din tranzactionarea pe piata de capital
 Imprumuturi si credite, sume retrase de la banci
 Venituri din vanzari de produse agricole sau din munca depusa in societati agricole
 Alte surse licite: ...............................................
 Sursa averii (doar in cazul in care clientul este PEP): ………………………
Venitul/ veniturile dvs. lunare nete, cumulate, in medie, intr-o luna (din salarii, pensii, rente,
chirii, contracte de colaborare, drepturi de autor, dividende, somaj, burse, alocatii etc.).
sub 500 lei;

intre 501 – 1500 lei;

intre 1501 – 3000 lei;

intre 3001 – 6000 lei;

peste 6000 lei;

fara venit.

IV. Functia publica importanta detinuta (daca este cazul)1:
 NU
 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
Numele si functia publica importanta detinuta de catre PEP in cazul clientilor incadratit PEP indirect:
...............................
Functia publica importanta detinuta, in cazul clientilor care sunt rezidenti in strainatate (daca este
cazul): .................................................................................................................................................
V.

Numele beneficiarului real1: ....................................................

VI.

Natura relatiilor dumneavoastra cu BCRL, respectiv scopul pentru care apelati la serviciile BCR
Leasing IFN SA:
Leasing
Credit

Am luat la cunostinta ca aceste date sunt solicitate de BCRL conform legislatiei in vigoare, respectiv
Legea 129/2019 si Regulamentul BNR nr. 2/2019, cu modificarile si completarile ulterioare privind
cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.

Data curenta: _._/_._/_._._._

Semnatura client/ Mandatar: ...............................

Nume Client/ Mandatar: ...............................
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1Beneficiar

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.

2Persoane

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.
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