
Banca Comercială Română S.A. 
Societate administrată în sistem dualist 

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest,  
Clădirea A, Etaj 6,  
sector 6, București, cod poștal 060013 

www.bcr.ro 

contact.center@bcr.ro 

InfoBCR: *2227 apelabil din 
rețelele Vodafone, Orange, RCS 
RDS, Telekom;  

+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea din 
România sau din străinătate 

Înmatriculată la Registrul Comerţului: J40/90/1991 

Înmatriculată la Registrul 
Instituțiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 

Cod Unic de Înregistrare: RO 361757 

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei 

SWIFT: RNCB RO BU 

Cerere transmitere extrase pe email 

I. Identificare Solicitant/ Societate
Denumire _______________________________________________________________________ cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscala  __________, CIC ____________.

II. In baza prezentei cereri, solicitam transmiterea extraselor de cont* pe email, conform detaliilor de mai jos:
Nr. 
crt 

Conturi Frecventa Adresa de email** 

1 Toate produsele  Lunar (1 – ultima zi din luna)*** 
 Saptamanal (luni – duminica) 
 Zilnic  
 O singura data pentru perioada ______________ - 

_____________ 

2 Toate conturile curente  Lunar (1 – ultima zi din luna)*** 
 Saptamanal (luni – duminica) 
 Zilnic  
 O singura data pentru perioada ______________ - 

_____________ 

3 Pentru urmatoarele conturi 
RO______  R NCB_____________________ 
RO______  R NCB_____________________ 
RO______  R NCB_____________________ 
RO______  R NCB_____________________ 

 Lunar (1 – ultima zi din luna)*** 
 Saptamanal (luni – duminica) 
 Zilnic  
 O singura data pentru perioada ______________ - 

_____________ 

4 Pentru urmatoarele categorii de conturi (ex: 
depozite colaterale pentru garantii gestionari/ 
garantii de buna executie/ conturi de credite, etc): 

_________________________________________ 

 Lunar (1 – ultima zi din luna)*** 
 Saptamanal (luni – duminica) 
 Zilnic  
 O singura data pentru perioada  ______________ - 

_____________ 

*nu pot fi solicitate in baza prezentei cereri extrase aferente unor conturi inchise, ci doar active
**adresa de email mentionata este obligatoriu selectata doar dintre adresele declarate anterior bancii pentru comunicari si transmiteri de documente privind produsele si serviciile bancare
oferite/contractate; este posibil ca unii furnizori de servicii de email (de ex. Yahoo) sa blocheze primirea de emailuri de la anumite adrese (de ex cele cu domeniul @bcr.ro); in cazul in
care extrasele nu sunt primite in termenul solicitat, este necesar ca Solicitantul sa informeze Banca si sa solicite acesteia inlocuirea adresei sale de email cu o adresa care sa permita
primirea de emailuri de la banca
*** extrasele lunare vor fi transmise de catre banca in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare, pentru luna incheiata anterioara
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Din motive de securitate, extrasele vor fi transmise de catre banca arhivate si parolate, documentele putand fi deschise utilizand algoritmul de deparolare CUI+data de inceput a 
extrasului de forma ZZLL (in cazul unei solicitari cu mai multe extrase pentru perioade diferite, data cea mai de inceput a oricarui extras din solicitare). 
 
Solicitantul/Societatea, actionand prin reprezentantul(ii) sau(sai), declara si confirma ca a luat la cunostinta, a citit, a inteles si, prin semnarea prezentului document, accepta prevederile 
Termenilor si Conditiilor Generale de Afaceri pentru persoane juridice si persoane care desfasoara activitati independente impreuna cu toate anexele acestora care contin si prevederile 
specifice fiecarui produs si serviciu contractat de Client, astfel cum sunt afisate pe site-ul Bancii www.bcr.ro (denumite impreuna “TCGA”). 

Solicitant/Societate 
  

_________________________________________________________________________________________________________ Data  
Nume:_____________________________________________ Nume:_______________________________________________ _________________ 
Functie: Reprezentant  Functie: Reprezentant   
 

http://www.bcr.ro/
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