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Cerere modificare Standing Order Nr. _____ din data de ______________ 

 
Identificare Solicitant/Societate denumit(a) in continuare “Platitor”: 
Denumire ______________________________________________________________________________ 
cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscala _____________________ CIC _____________________. 
 
De comun acord, am convenit ca la cererea privind plata prin Standing Order nr. _____ din data de 
______________ sa intervina urmatoarele modificari: 
 
Periodicitatea/ Frecventa de executare: 
 
Data de executare     ______________ 
 

Limitat, data incetarii   ______________                               
  Nelimitat, Data Incetarii: pana in momentul revocarii  asa cum va fi solicitat de Platitor  
 
Tranzactia va fi efectuata, in mod repetat, la fiecare:    _____ Zi (zile)/ _____ Luna (luni) / _____ An (ani)  
 
Suma1: 
 
      Suma fixa de plata: _______________ 
      
 
      Suma dependenta de sold     
                   
Suma ce trebuie pastrata in contul curent platitor  
Plata minima  

 
 
      Suma procentuala din sold    _____% 
 
 
Alte detalii: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Solicitant/Societate  

____________________________________________________________________________  

Nume: __________________________________________  

Functie: Reprezentant   

Nume: __________________________________________  

Functie: Reprezentant   

 

                                                 
1 Se vor lua in calcul si comisioanele de transfer, conform Tarifului standard de comisioane practicat de Banca, in vigoare, la data 
perceperii acestora. 
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