
Instructiuni completare Cerere de achizitionare servicii bancare 

 

1. Detalii despre companie 

 

Denumirea companiei si CUI-ul sunt detalii esentiale in identificarea pe care banca o face pentru 

dvs. 

De asemenea, nu uitati sa completati adresa companiei, mai exact sediul social declarat la ONRC. 

Atentie! Numarul de telefon de contact este obligatoriu a fi completat 

 

 

Adresa de corespondenta este importanta pentru a putea primi din partea bancii informari oficiale, 

astfel va rugam sa completati detaliile in cazul in care aceasta adresa este diferita de adresa sediului 

social (completata mai sus), sau sa bifati “sunt cele mentionate mai sus” si noi vom avea grija sa va 

informam in legatura cu orice noutate/modificare importanta pentru compania dvs. 

 

Declaratia privind sursa fondurilor este obligatorie conform legilor in vigoare si ne ajuta sa pe noi sa 

ajustam produsele pe care vi le putem oferi in concordanta cu nevoile companiei. Astfel, va rugam sa 

bifati una sau mai multe dintre sursele de venit pe care compania le inregistreaza.  



 

Declaratie de rezidenta fiscala se completeaza in scopul prevenirii evaziunii fiscale produsa de catre 

contribuabilii americani prin utilizarea unor conturi deschise la institutii financiare din afara. 

Astfel, veti bifa tipul companiei pe care o reprezentati in functie de detaliile de mai jos. 

ATENTIE! Este obligatoriu sa completati tara de rezidetna fiscal, in speta ROMANIA. 

 

 

 

Declaratia privind identitatea beneficiarului real/persoanei de control este necesara pentru a identifica 

persoana care care detine sau controleaza compania pe care o reprezentati si/sau persoana in numele 

careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate. 

Se vor completa toate detaliile solicitate mai jos despre persoana fizica in cauza: 



 

Acordul de consultare a bazei de date ONRC 

Va oferim alternativa de a obtine noi Certificatul constator al companiei dvs, astfel incat nu mai este 

necesara transmiterea acestuia de catre dvs. Trebuie doar sa ne dati acordul bifand corespunzator: 

 

 

Scopul si natura relatiei de afaceri: Produse si servicii bancare solicitate 

Veti bifa doar produsele/serviciile pe care doriti sa la achizitionati in plus fata de contul curent si contul 

cu destinatie speciala deja bifate 

ATENTIE! Pachetele de cont curent au componente obligatorii urmatoarele: un cont curent, serviciul de 

electronic banking si un card de debit 

 

 



 

2. Detalii operationale privind produsele si serviciile din prezenta Cerere-Contract 

 

Veti bifa fiecare tip de cont dorit (daca doriti si alte conturi, in plus fata de cele deja selectate), iar daca 

solicitati mai multe nu uitati sa specificati numarul acestora in coloana “Identificator cont in forma RON 

1, RON2, RON3….RON “n”. Este obligatoriu sa completati valuta contului pentru care solicitati 

deschidere. 

 

In cazul in care ati detinut un cont curent in BCR in ultimii 5 ani si doriti redeschiderea acestuia 

cu acelasi IBAN, puteti bifa in zona de Redeschidere conturi (conditia fiind sa nu existe 

comisioane restante) 



 

Persoanele desemnate in relatia cu banca 

Pentru a putea accesa si utiliza fondurile dispobinile in conturile curente, la ghisee - in unitatile 

BCR, sunt necesare detalii despre persoanele pe care le doriti a fi imputernicite in acest sens, cu 

ce drepturi si pe ce conturi (conturile se vor completa in zona “Aplicabil contului cu 

identificator” sub forma RON 1 sau RON2, etc. 

Astfel, trebuie sa completati detaliile de mai jos pentru fiecare persoana in parte:  

 



 

Delegati – aceste persoane le veti desemna sa aduca / ridice in numele companiei documente 

sau numerar 

 

 

Alte produse si servicii pe care doriti sa la achizitionati, suplimentar de contul curent, le puteti 

bifa astfel: 

 

a) Pachet de cont curent – unul dintre cele 4 pachete oferite, care contin in mod 

obligatoriu contul curent, serviciul de internet banking si un card de debit. 



Astfel, daca solicitati un Pachet de cont curent vi se va activa automat serviciul electronic 

banking pe toate conturile curente solicitate/detinute si este obligatoriu sa va alegeti un tip 

de card de debit pe care noi il vom asignia primului cont curent in RON deschis. 

Serviciul BCR Alert Plus este optional si se va deschide pentru dvs doar daca veti bifa in 

formular acest lucru.  

 
 

Noi vom completa rubrica de mai jos automat cu contul dvs principal in RON (primul 

cont curent in RON deschis) 

 

 

Serviciul de electronic banking ce se va include automat in pachet va fi disponibil pentru toate 

conturile dvs, astfel nu este necesar sa completati detaliile despre identificator cont sau cont de 

comisionare, o vo face noi pentru dvs. (serviciul este gratuit inclus in pachet)  



 

Pentru activarea serviciului de internet banking trebuie sa completati datele persoanei care va 

utiliza acest serviciu (de preferat un telefon mobil de contact), sa bifati tipul de dispozitiv cu 

care aceasta se va  autentifica (recomandarea noastra este e-token) si sa alegeti una dintre 

intrebarile secrete de mai jos pentru care sa aveti si un raspuns (acestea se vor seta in sistem si 

vor fi utilizate ca si criteriu de identificare a dvs la nevoie) 

 

Exemple de intrebare secreta: 

 

ATENTIE! In cazul in care nu doriti un pachet de cont curent, insa va este necesar serviciul de 

internet banking, trebuie sa completati contul de comisionare dorit (cont in RON), in cazul in 

care detineti mai multe conturi in RON. In caz contrar, va vom seta noi contul de comisionare, 

automat, primul cont curent in RON deschis. 

 

 

 



Card de debit 

In cazul in care ati solicitat pachet de cont curent, cardul va fi inclus in acesta si nu veti plati 

commission de adiministrare pe toata durata de timp cat veti detine pachetul specificat. 

Este necesar sa alegeti tipul de card si noi il vom asignia automat contului dumneavoastra 

principal in RON (primul cont in RON deschis) 

 

Cardurile se emit pe numele persoanei / persoanelor fizice desemnate de dvs conform tabelului 

de mai jos pe care va rugam sa il completati 

 

ATENTIE! In cazul in care nu doriti un pachet de cont curent, insa va este necesar cardul de 

debit, trebuie sa completati contul pe care va fi emis cardul.  

 

Serviciul BCR Alert Plus 

Acest serviciu este optional in cadrul pachetelor de cont curent, astfel este necesar sa il bifati 

daca doriti sa il includeti in pachet si sa completati detaliile solicitate. 

Serviciul este disponibil pentru fiecare cont in parte, deci daca doriti sa primiti alerte pentru  

mai multe conturi, veti avea nevoie de mai multe servicii. Numarul conturilor si valutele 

aferente se vor completat in zona “Identificator cont” 



 

 

Oricare dintre produsele disponibile in contract se poate achizitiona separat, fara a fi inclus intr-

un pachet de cont curent. In acest sens este necesar sa bifati fiecare produs dorit in parte.  


