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Cerere deschidere cont bancar 
 
I. Identificare Client 
Denumire ______________________________________________________________________ 
cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscala  ___________________, CIC _____________ 
 
Cu exceptia cazului in care se prevede expres altfel, termenii cu majuscula folositi in prezentul 
Formular Contractual vor avea intelesul atribuit acestora in Termenii si Conditiile Generale de 
Afaceri pentru persoane juridice si persoane care desfasoara activitati independente ("TCGA"). 
TCGA, impreuna cu toate anexele sale (inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil), astfel cum 
pot fi acestea modificate din timp in timp, constituie parte integranta din prezentul Formular 
Contractual. 
 
II. In baza prezentului Formular Contractual, solicitam:  

 Deschidere _______ cont(uri) (se va completa numarul de conturi pentru care se doreste 
deschidere) 

Tip cont  Valuta Informatii aditionale  
   
   
   

   
   

Nota: Se vor completa in tabel informatiile relevante fiecarui cont in parte. La Tip cont se va completa una din urmatoarele variante:  
- Cont curent 
- Subcont curent 
- Cont curent cu destinatie speciala (pentru derularea unor proiecte cu finantare nerambursabila) 
- Cont curent pentru plata Drepturilor banesti pentru ______________ (una dintre optiunile de mai jos): 

- virare salarii  
- virare comisioane brokeri, drepturi autor   
- virare burse  
- virare alocatii si indemnizatii copii  
- virare somaj  
- virare alte prestatii sociale 
- virare pensii   

- Cont pentru disponibilitati ale entitatilor aflate in procedura insolventei 
 

 
 Redeschidere: _____ cont(uri) (se va completa numarul de conturi pentru care se doreste 

redeschidere)  

IBAN Tip cont 
Informatii 
aditionale 

 

RO_____RNCB____________________   

RO_____RNCB____________________   

RO_____RNCB____________________   

RO_____RNCB____________________   
Nota: Se vor completa in tabel informatiile relevante fiecarui cont in parte. La Tip cont se va completa una din urmatoarele variante:  

- Cont curent  
- Subcont curent  
- Cont curent cu destinatie speciala (pentru derularea unor proiecte cu finantare nerambursabila) 
- Cont curent pentru plata Drepturilor banesti pentru _____________________________(una dintre optiunile de mai jos): 

- virare salarii  
- virare comisioane brokeri, drepturi autor   
- virare burse  
- virare alocatii si indemnizatii copii  
- virare somaj  
- virare alte prestatii sociale 
- virare pensii   

- Cont pentru disponibilitati ale entitatilor aflate in procedura insolventei 
III. Pentru contul(urile) solicitat(e), Banca va utiliza regulile de autorizare si fisa specimenelor de 
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semnatura1: 
 Completate distinct pentru prezentul Formular Contractual 
 Aferente contului avand IBAN:  RO______RNCB____________________________ 

 
 
IV. Pentru contul(urile)  solicitat(e), drepturile Delegatilor pe cont(uri)2 vor fi: 

 transmise Bancii prin completarea unui formular distinct de Delegatie 
 identice cu cele aplicabile contului avand IBAN:  RO_______RNCB_______________________ 

 

V. Pentru conturile pentru plata Drepturilor banesti deschise in baza prezentului Formular 
Contractual, vom utiliza3: 

 Serviciul de Multicash/e-BCR/Business 24 Banking contractat 
 Aplicatia BCR Plati Simple 

 
VI. Pentru Serviciul Multicash/e-BCR/Business 24 Banking BCR contractat individual solicitam: 
 

 includerea contului(urilor) deschis/e / redeschis(e) in baza prezentului Formular Contractual, cu 
drepturi de acces ale Utilizatorilor identice cu cele existente pentru contul: 
IBAN RO_______RNCB______________________________ 

Confirmam ca am luat la cunostinta si am inteles prevederile Formularului Contractual specific de 
configurare a Serviciului si respectiv faptul ca pentru includerea in Grup a contului(urilor) deschis/e 
/ redeschis(e) in baza prezentului Formular Contractual este necesara semnarea unui Formular 
Contractual distinct “Cerere de configurare Grup”.  
                 

 completarea Formularelor Contractuale standard aferente Serviciului Multicash/e-
BCR/Business 24 Banking  pentru contul(urile) deschise prin prezentul Formular Contractual.  
 

 

VII. Declaratii finale 
Prin semnarea prezentului Formular Contractual, Clientul declara si confirma: 
(a) ca intelege si este de acord ca prezentul Formular Contractual se completeaza cu 
prevederile TCGA, impreuna cu toate anexele acesteia (care contin si prevederile specifice 
Serviciilor Bancare contractate de Client), inclusiv Tariful de Comisioane BCR Aplicabil, astfel cum 
pot fi acestea modificate din timp in timp, in forma afisata pe Pagina de Internet (www.bcr.ro) si/sau 
in Unitatile Bancare; 
(b) ca a citit, a inteles si este de acord cu prevederile TCGA, inclusiv, dar fara a se limita la 
prevederile Cap. 1 (Introducere), Sectiunea A (Reglementare), para. 6; Sectiunea C (Aria de 
aplicare), para. 3, 4, 7 si 8, Cap. 2 (Deschiderea si functionarea  conturilor), Sectiunea A 
(Generalitati), para. 11 si 14, Sectiunea C (Deschiderea conturilor. Imputerniciti pe Cont / Utilizatori. 
Alte aspecte legate de contracte), para. 4, 5, 8, 9, 10, 14(d) si 17, Sectiunea D (Functionarea si 
operarea conturilor), para. 14, 28, 29(e), 31, 32, 34 si 35, Sectiunea E (Depozite la termen si 
depozite overnight), para. 4, Sectiunea I (Dovada operatiunilor si extrasul de cont), para. 5, Cap. 3 
(Alte aspecte contractuale. Modificarea si incetarea relatiei contractuale), Sectiunea A 
(Comisioane, speze, taxe, dobanzi, alte sume datorate de Client), para. 3, Sectiunea B 
(Compensatia), Sectiunea C (Raspunderea partilor. Limitarea raspunderii Bancii), Sectiunea D 
(Limitarea efectelor impreviziunii), Sectiunea E (Modificarea Serviciilor Bancare), Sectiunea F 
(Suspendarea Serviciilor Bancare. Refuzul prelucrarii operatiunilor de plata), Sectiunea G 
(Incetarea relatiei contractuale aferenta oricarui Serviciu Bancar), Sectiunea H (Inchiderea 
conturilor), Sectiunea I (Incetarea relatiei contractuale de afaceri), Cap. 6 (Dispozitii finale), 
Sectiunea B (Cesiunea), Sectiunea C (Forta majora. Cazul fortuit), Sectiunea E (Legea aplicabila. 
Jurisdictie), Anexa 6 (Termeni si conditii privind utilizarea Cardurilor business), para. 1, 3, 19, 23-

 
 
1 Se va selecta obligatoriu una dintre cele 2 variante 
2 Se va selecta obligatoriu una dintre cele 2 variante 
3 Se va selecta obligatoriu una dintre cele 2 variante daca prin cerere s-a solicitat deschiderea unor conturi pentru plata Drepturilor 
banesti 

http://www.bcr.ro/
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28 inclusiv, 33 si 35, Anexa 7 (Termeni şi condiţii privind utilizarea Serviciilor de Electronic Banking), 
Sectiunea C (Conditii specifice de utilizare a Serviciului Internet Banking, Mobile Banking si Phone 
Banking), para. 21, Anexa 9 (Termenii si conditii generale de functionare a Pachetelor de Servicii 
Bancare atasate contului bancar curent), Sectiunea D (Durata de valabilitate a Pachetului), para. 
24, referitor la, printre altele, asumarea de catre Client a riscului de eroare si de impreviziune, 
dreptul Bancii de a modifica TCGA si orice anexe ale acesteia, inclusiv Tariful de Comisioane BCR 
Aplicabil si lista dobanzilor, limitarea raspunderii Bancii, drepturile Bancii de a efectua verificari, de 
a solicita documente, de a lua orice masuri cu privire la conturi si la Serviciile Bancare, inclusiv de 
a presta Servicii Bancare prin intermediul tertilor, raspunderea Clientului pentru actele incheiate de 
reprezentantii sai, contestarea operatiunilor bancare, aspecte referitoare la compensatie, 
modificarea, suspendarea si incetarea de catre Banca a Serviciilor Bancare, inchiderea conturilor 
si incetarea relatiei de afaceri, cesiune, forta majora si caz fortuit, lege aplicabila si jurisdictie, 
prelungirea tacita a Pachetelor; 
(c) ca toate declaratiile incluse in prezentul Formular Contractual, inclusiv cele prevazute in 
TCGA si incorporate prin referinta in prezentul Formular Contractual, sunt corecte, la zi şi complete. 
Clientul intelege si ia la cunoştinta ca aceste declaratii sunt esentiale pentru Banca pentru 
incheierea sau mentinerea unei relatii contractuale in temeiul prezentului Formular Contractual; 
(d) ca prin prezentul Formular Contractual a numit persoanele autorizate sa-l reprezinte in 
relatia cu Banca, in limitele atributiilor si ale prerogativelor stabilite pentru fiecare dintre aceste 
persoane atat prin prezentul Formular Contractual, precum si prin TCGA (in special Capitolul 2 
(Deschiderea si functionarea conturilor), Sectiunea C (Deschiderea conturilor. Imputerniciti pe cont 
/ Utilizatori. Alte aspecte legate de contracte), para. 10), isi asuma raspunderea pentru actele si/sau 
faptele acestor persoane imputernicite, inclusiv raspunderea ca urmare a divulgarii 
actelor/informatiilor fata de care trebuie respectat secretul bancar, confirma si declara ca 
persoanele imputernicite sunt autorizate, dupa caz, sa vizualizeze si sa gestioneze fondurile din 
conturile mentionate in tabelele de mai sus, in limitele si conditiile stabilite in respectivele tabele, 
confirma ca prevederile art. 2015 din Codul Civil nu se aplica mandatului acordat acestor persoane 
imputernicite care ramane valabil pe toata durata relatiei contractuale incheiate cu Banca, pana la 
data primirii de catre Banca a instiintarii in scris cu privire la revocarea, incetarea din orice motive 
sau modificarea acesteia; 
(e) ca orice document incheiat sau emis in legatura cu si/sau in vederea incheierii si derularii 
relatiilor contractuale cu Banca, inclusiv in legatura cu Serviciile Bancare oferite de Banca, si 
transmis in fotocopie sau pe suport informatic la si/sau de la adresa de corespondenta si/sau datele 
de contact declarate in scris de Client in cadrul unui Formular Contractual, va avea aceeasi forta 
probanta ca originalul. Prezenta clauza completata cu prevederile TCGA, reprezinta conventie 
asupra probelor in conformitate cu Articolul 256 din Codul de Procedura Civila; 
(f) ca autorizeaza in mod expres si irevocabil Banca sa debiteze automat contul(rile) bancar(e) 
curent(e) identificat(e) mai sus cu sumele corespunzatoare comisioanelor aferente Serviciilor 
Bancare solicitate, conform Tarifului de Comisioane BCR Aplicabil, in vigoare la data perceperii 
acestora. Pentru evitarea oricarui dubiu aceasta clauza se completeaza cu prevederile TCGA 
referitoare la compensare;; 
(g) ca a luat la cunostinta si a inteles pe deplin (i) informatiile necesare pentru identificarea 
schemei de garantare a depozitelor la care participa Banca, astfel cum sunt acestea prezentate in 
Formularul pentru informatiile oferite deponentilor, respectiv (ii) informatiile referitoare la 
categoriile de depozite excluse de la protectia schemei de garantare a depozitelor, astfel cum 
acestea sunt prezentate in Lista depozitelor excluse de la garantare, ambele anexate la TCGA 
si afisate pe Pagina de Internet (www.bcr.ro), al caror continut confirma ca i-a fost furnizat; 
(h) ca a luat la cunostinta si intelege faptul ca Banca colecteaza si prelucreaza datele cu caracter 
personal ale tuturor Persoanelor Vizate ale caror date cu caracter personal sunt dezvaluite de Client 
pentru si in legatura cu incheierea si derularea relatiilor contractuale cu Banca, in scopul executarii 
obligatiilor legale, gestionarii/initierii relatiei contractuale si indeplinirii intereselor legitime ale Bancii 
si declara ca pana la sau la data semnarii prezentului Formular Contractual Persoanele Vizate au 

http://www.bcr.ro/
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fost informate in mod corespunzator ca Banca le va prelucra datele in conformitate cu Cap. II 
Sectiunea B din TCGA si cu prevederile Politicii de confidentialitate a datelor disponibila la 
urmatorul link: https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-
confidentialitatea si la cerere, in orice sucursala a Bancii, si ca Clientul detine toate autorizatiile 
necesare pentru a dezvalui in mod legal aceste date catre Banca. 
 

Client  

________________________________________________________________  

Nume:  

Functie: Reprezentant   

______________________________  
 
Nume: 
 

 

Functie: Reprezentant  
 
______________________________ 

 

 
 
Data        
_____________        
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