CERERE
pentru deschidere de cont curent / de economii, emitere card de debit, furnizare servicii
bancare și CERERE pentru produse de creditare persoane fizice
(Anexa 1c la Condițiile Generale Bancare Persoane Fizice)
Vă rog completați cu majuscule!
1. PRODUSE BANCARE SOLICITATE
PRODUSE CONT CURENT
Cont curent dominant în
LEI
EUR
USD
Cont de economii denominat în LEI
EUR
Card de debit
atașat contului curent denominat în LEI
Tip Pachet servicii Standard
Convenție salarială

GBP

PRODUSE DE CREDITARE
Credit pentru
nevoi personale

fără garanții imobiliare

Facilitate de descoperit de cont

cu garanții imobiliare

cu depozit colateral

Facilitate de descoperit de cont cu depozit colateral

2. INFORMAȚII REFERITOARE LA TITULAR
Nume: _______________________________ Prenume:
_____________________________
CNP: _______________________________ Pseudonim: _____________________________
Locul nașterii: _____________________
Data nașterii: _____________ Sex:
F
M
Act de identitate:
BI
CI
Serie: ____ Număr: ______ Data expirării: ______________
Emis de: _______________________________
Rezident:
Da
Nu
Cetățenie: ____________________ Țara de rezidență: ____________________
Nume și prenume Titular, așa cum vor fi înscrise pe
cardul de debit (maxim 26 caractere)
________________________________________

Parola de securitate ce va fi utilizată în
relația cu Banca
______________________________

Se va completa de către persoanele fizice străine precum și de către persoanele fizice române care nu au domiciliul în România.

Număr pașaport: ______________________ Număr înregistrare fiscală: ____________________
Emis de: ____________________________ Data expirării: _________________
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Stare civilă
Studii

necăsătorit
școala primară
universitare
Soțul/Soția obține venituri
Da
În prezent
în locuință
locuiesc:
proprietate neipotecată
în locuință
proprietate personală
ipotecată/prin credit
BRCI

Nu

căsătorit
școala profesională
post-universitare
cu părinții

divorțat
liceale

văduv
post-liceale

Număr persoane în întreținere ___
cu chirie
în locuință de
serviciu
personală neipotecată

altele, specificați _____________________________
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DATE DE CONTACT
Adresă de domiciliu (adresa din actul de identitate – ex. BI/ CI)
Stradă: ____________________________ nr. ________, bl. ______, sc. _______, et. _____, ap. _____
Localitate: ________________________, Cod poștal: _______________
Județ/Sector: ___________________________ Țară: _________________________________
Adresa curentă (se va completa dacă este diferită de cea din actul de identitate)
Stradă: ____________________________ nr. ________, bl. ______, sc. _______, et. _____, ap. _____
Localitate: ________________________, Cod poștal: _______________
Județ/Sector: ___________________________ Țară: _________________________________
Adresa de corespondență
Curentă
Domiciliu
Alta (se va completa dacă diferă de „Adresa de
domiciliu” / „Adresa curentă”)

Stradă: ____________________________ nr. ________, bl. ______, sc. _______, et. _____, ap. _____
Localitate: ________________________, Cod poștal: _______________
Județ/Sector: ___________________________ Țară: _________________________________
Date de contact
Telefon fix: _____________________
Mobil*: _____________________
Adresă e-mail*: __________________________
* Obligatoriu

INFORMAȚII REFERITOARE LA OCUPAȚIE ȘI COMPANIE *
Ocupație/Funcție: _________________________ Domeniul de activitate: ______________________
Denumire companie: __________________________________________
Adresă
companie*
__________________________________________
Stradă: ____________________________ nr. ________, bl. ______, sc. _______, et. _____, ap. _____
Localitate: ________________________, Cod poștal: _______________
Județ/Sector: ___________________________ Țară: _________________________________
* Obligatoriu

3. INFORMAȚII PRIVIND SERVICIILE ATAȘATE
În calitate de Titular, solicit furnizarea de către Banca Română de Credite și Investiții a
următoarelor servicii bancare:
A. Canale electronice și de comunicare digitală
Pentru Împuternicit1

Pentru Titular
BRCI iBanking

BRCI Mobile

BRCI iBanking

BRCI Mobile

Accesarea și utilizarea aplicațiilor oferite prin intermediul Canalelor electronice și de comunicare digitală
necesită existența unui cont curent activ și a unui număr de telefon mobil. Aplicațiile oferite prin
intermediul Canalelor electronice și de comunicare digitală oferă acces la operațiunile de plată
electronică și se pun la dispoziție de către Bancă, de la data deschiderii contului curent, în conformitate
cu dispozițiile Condițiilor Generale Bancare Persoane Fizice, costul serviciilor oferite fiind prevăzute în
Lista de Tarife și Comisioane (Anexa 4).
B. Serviciul Asistență Clienți
Reprezintă un serviciu de asistență și un canal de acces în relația Titularului cu Banca și este pus la
dispoziție de către Bancă, fără costuri suplimentare, de la data deschiderii contului curent, în conformitate
cu dispozițiile Condițiilor Generale Bancare Persoane Fizice.
1 daca

se bifează „Da”, acces pentru Împuternicit, se va completa și formularul „Fișă specimen de semnături cerere
împuternicire pe cont PF” (Anexa 3) sau corespunzător Formularul „Cerere actualizare date personale și solicitări
adiționale (Anexa 5)”
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3. INFORMAȚII PRIVIND SERVICIILE ATAȘATE (continuare)
C. Serviciul Alerte SMS atașat cardului de debit
Da
Nu
Banca oferă Serviciul Alerte SMS pentru operațiunile de retragere numerar, plăți la comercianți inclusiv
plăți pe internet efectuate cu cardul cu valoare minimă a operațiunii de 100 lei sau echivalent, în funcție
de moneda tranzacției, în conformitate cu dispozițiile Condițiilor Generale Bancare Persoane Fizice
și Lista de Tarife și Comisioane.
'6HUYLFLXOGH,QIRUPDUH606SULYLQGSOă܊LOHWUDQVIURQWDOLHUHFXFDUGXO
&RQIRUP5HJ 8( YăWUDQVPLWHPSULQ606LQIRUPDțLLSULYLQGFXUVXOGHVFKLPEDSOLFDWSOă܊L
ORUWUDQVIURQWDOLHUHHIHFWXDWH&XUVXOYDOXWDUDSOLFDWGH%DQFăHVWHGLVSRQLELOSHVLWHXO%ăQFLLwww.brci.ro
܈L HVWH exSULPDWDYkQGFDUHIHULQ܊ăFXUVXO%ăQFLL&HQWUDOH(XURSHQH %&( SOXVPDUMD%ăQFLL
Doresc să renunț la primirea mesajelor menționate mai sus.
Am luat la cunoștință că pot oricând renunța sau reactiva opțiunea de primire a mesajelor menționate
mai sus apelând la Serviciul Asistență Clienți. Cursurile de schimb ale BCE se gasesc pe site-ul: https://
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
(. Modalitatea de transmitere a Extrasului de Cont
Prin alegerea opțiunii Extras de cont Electronic, vă declarați un susținător al protejării mediului
înconjurător și al unui stil de viață ecologic.
Electronic, la cerere, prin Serviciul Asistență Clienți
Canalele electronice și de comunicare (BRCI iBanking, BRCI Mobile)
Pe suport hârtie, la sediul unităților teritoriale ale Băncii
Orice solicitare de reemitere a Extrasului de Cont va fi comisionată în conformitate cu Lista de Tarife și
Comisioane
în vigoare
la momentul solicitării.
4. INFORMAȚII
REFERITOARE
LA CHELTUIELI ȘI VENITURI LUNARE2
Titularul va informa imediat Banca prin intermediul serviciului Asistență Clienți în cazul în care nu
Angajamente de plată bancare
primește Extrasul de Cont aferent Perioadei de Referință. În absența unei astfel de notificări, Banca va
considera că Extrasul de Cont a fost trimis și primit în mod corespunzător de către Titular.
4. INFORMAȚII REFERITOARE LA CHELTUIELI ȘI VENITURI LUNARE 2
financiară
acordat
Angajamente de plată bancare
Solicitant/
Codebitor

Banca/
Societatea
financiară

Valoarea
creditului
acordat

Data
acordării

Total sold credite refinanțate

(în Lei, la cursul practicat de Bancă la data aplicației)

Sold
actual

Suma
lunară de
plată/
Rată de
credit

Refinanțare
(Da/Nu)

_______________ lei

Alte angajamente de plată (non-bancare)
Cheltuieli lunare

(chirii, pensii alimentare, debite către organe/ instituții de stat etc.)

_______________ lei

Mă oblig ca, la solicitarea Băncii, să comunic acesteia documente care atestă gradul de îndatorare și
litigiile cu terții.
2

Se completează obligatoriu de către solicitantul unui produs de creditare
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Venitul personal net lunar _______________ lei
Alte Venituri nete lunare _______________ lei
Surse:
Salariu
Profesii liberale/Activități independente
Chirii
Pensie
Dividende
Altele, specificați ____________________
Vechime la actualul loc de muncă ____ ani _____ luni. Vechime totală în muncă ____ ani ____ luni
5. INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND PRODUSELE DE CREDIT SOLICITATE
1. Facilitate de descoperit de cont
Titularul contului curent Cod IBAN RO __MIND________________
deschis la Banca Română de Credite și Investiții S.A. solicită acordarea unei Facilități de descoperit de
cont atașată contului curent
în valoarea maximă aprobată de către Bancă
în valoare de (cifre) __________ lei (litere) ____________________________________________

(această valoare nu poate depăși valoarea maximă aprobată de către Bancă)

Acordarea unei facilități de descoperit de cont presupune existența unui card de debit emis de Banca
Română de Credite și Investiții atașat contului curent la care este legată facilitatea de descoperit de cont.
Titularul/ Deținătorul de card are dreptul de a denunța unilateral, în mod gratuit, contractul de card de
debit cu condiția transmiterii către Bancă a unei notificări cu 30 de zile înainte de data solicitată pentru
anularea cardului. În acest caz, Banca va procesa solicitarea ulterior stingerii tuturor obligațiilor/debitelor
aferente cardului de debit cât și celor aferente facilității de descoperit de cont și lichidării acesteia.
2. Credit pentru nevoi personale
Credit cu codebitor(i)3
Variabilă
Rate egale
Rate descrescătoare

Tip credit
Credit individual
Fixă
Tip dobândă
Modalitate de rambursare a creditului
Suma netă solicitată __________
Perioada de rambursare ______ luni

lei

Moneda Creditului: Lei
Data scadentă solicitată _____ ale lunii

3. Card de credit
Tip credit
Credit individual
Credit cu codebitor(i)3
Valoare limită de credit:
în valoarea maximă aprobată de către Bancă
în valoare de (cifre) __________ lei (litere) ____________________________________________

(această valoare nu poate depăși valoarea maximă aprobată de către Bancă)

Parola de securitate ce va fi utilizată în
Nume și prenume Titular, așa cum vor fi înscrise pe
relația cu Banca
cardul de credit (maxim 26 caractere)
____________________________
________________________________________
Extrasul de cont pentru cardul de credit se generează în ultima zi lucrătoare a lunii.
6. BENEFICIARUL REAL4 ȘI SURSA FONDURILOR
A. Am luat la cunoștință de definiția Beneficiarului real și declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea
legii, că:
Sunt Beneficiarul real al sumelor intrate în contul deschis ca urmare a aprobării prezentei cereri de către
Bancă; în caz contrar mă oblig să informez fără întârziere Banca cu privire la operațiunile care implică
sume având un beneficiar real diferit
3

În cazul solicitării unui credit cu codebitor(i), fiecare Codebitor va completa formularul
„Cerere de credit pentru persoane fizice - Informații Codebitor”. Selectarea unui produs de creditare reprezintă acordul
expres al Titularului pentru acordarea acestuia și necesită semnarea de către Titular a contractului specific produsului
selectat.
4
Prin Beneficiar real se înţelege persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică
în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiuni.
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6. BENEFICIARUL REAL5 ȘI SURSA FONDURILOR (continuare)
Nu sunt Beneficiarul real al fondurilor6
B. Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii că sursa fondurilor la momentul deschiderii
contului și pe parcursul relației cu Banca, este și va fi7: ____________________________
C. Declar că scopul și natura relațiilor cu Banca este:
Operațiuni de cont bancar curent
Economisire
Investiții
7. PERSOANĂ EXPUSĂ PUBLIC
Am luat la cunoștință de definiția Persoanei Expuse Public din cuprinsul Condițiilor Generale Bancare
Persoane Fizice și declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii, că:
Îndeplinesc calitatea de Persoană Expusă Public, având funcția de: ________________________
Sunt membru al familiei Persoanei Expuse Public, pe numele:
________________________
Reprezint asociați/apropiați ai Persoanei Expuse Public, pe numele: _________________________
8. DISPOZIȚII GENERALE
1. Prezenta Cerere este parte integrantă din Condițiile Generale Bancare Persoane Fizice, în vigoare la
data cererii, încheiat între Titular şi Banca Română de Credite şi Investiții S.A. ("Bancă"), denumit în
continuare ("Contract"). Contractul intră în vigoare la data acceptării de către Bancă, acceptare
exprimată prin deschiderea conturilor curente solicitate de către Titular.
2. Prin semnarea prezentei Cereri, în cadrul programului Convenții Salariale, îmi exprim acordul ca
Banca să transmită companiei al cărei angajat/colaborator sunt (indicată în prezenta Cerere) şi
denumită în cele ce urmează ("Compania"), detaliile privind numărul de cont în format IBAN în
scopul efectuării plăţii drepturilor salariale/veniturilor ce mi se cuvin. Totodată îmi exprim acordul ca
în cazul în care între Bancă şi Companie este încheiată o înțelegere în acest sens, punerea la
dispoziție de către Bancă a Cardului de debit să fie realizată, după caz, și la sediul Companiei. În acest
scop înțeleg că voi fi notificat în mod corespunzător de către Companie cu privire la data exactă a
punerii la dispoziție a Cardului de debit.
3. Titularul a luat la cunoștință și este de acord că Banca, în conformitate cu politicile sale interne, își
rezervă dreptul de a nu aproba această Cerere.
9. DECLARAȚII TITULAR
În calitate de Titular, declar că:
1. Toate datele prevăzute în prezenta Cerere sunt adevărate, corecte şi complete şi autorizez Banca să
efectueze orice verificare, cu respectarea dispozițiilor legale, pe care o consideră necesară în legătură
cu datele furnizate;
2. Mă oblig să furnizez Băncii date ce corespund realității până la încetarea relațiilor de afaceri cu
Banca. Cunosc că orice furnizare de date false sau neconforme cu realitatea este incriminată de
dispozițiile legilor penale;
3. Prin bifarea căsuței de mai jos declar că am solicitat companiei angajatoare ca drepturile mele
salariale să fie transferate lunar în contul curent deschis pe numele meu la Banca Română de Credite
și Investiții S.A.
Veniturile mele salariale vor fi virate lunar în contul curent deschis pe numele meu la Banca
Română de Credite și Investiții S.A.
4. Am luat la cunoștință de condițiile de obținere a creditului solicitat și mă oblig ca, în cazul aprobării
creditului solicitat, să respect toate obligațiile ce îmi revin din contractul de credit și de garanție;

5

Prin Beneficiar real se înţelege persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în
numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o operațiune.
6
Dacă se bifează, se va completa și formularul Declarație privind Beneficiarul Real
7
Ex. venituri salariale, moșteniri, vânzare proprietăți, câștiguri la loto, alte câștiguri – vă rugăm specificați
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9. DECLARAȚII TITULAR (continuare)
5. Îmi exprim acordul cu privire la menținerea contului curent și în cazul respingerii solicitării mele de
credit (dacă este cazul);
Da
Nu
6. Am luat la cunoștință faptul că, în eventualitatea în care, urmare a analizei documentației pentru
creditul solicitat, Banca consideră necesar, aceasta poate solicita și alte documente, înainte de a aproba
facilitatea de credit.
7. Consimt că Banca are dreptul să refuze aprobarea creditului solicitat sau să aprobe o sumă mai mică
fără a-și motiva decizia. Cu toate acestea, în cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează
pe consultarea unei baze de date, Banca are obligația de a mă informa imediat în legătură cu rezultatul
acestei consultări și cu identitatea bazei de date consultate.
8. Am luat la cunoștință faptul că în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai
mult de 60 de zile de la depunerea Cererii prin care solicit o facilitate de credit, Banca este obligată
să îmi furnizeze un răspuns cu privire la acordarea sau neacordarea creditului.
Notificările mai sus menționate vor putea fi efectuate:
în scris, la adresa din actul de identitate;
în scris, la adresa de reședință;
prin e-mail, la adresa indicată și înregistrată în evidențele Băncii
9.
Există procese pe rol sau decizii judecătorești împotriva mea.
10.
Sunt implicat în litigii cu persoane fizice/juridice.
11.
Am credite sau alte datorii neachitate la termen.
12.
Sunt girant sau parte a altui contract de credit.
13. Mă aflu în relații cu Persoane Afiliate cu Banca și Grupuri de Clienți aflați în legătură după cum
urmează:
Afiliate cu Banca
Nu
Da
Salariat al Băncii
Nu
Da
Membru al unui grup
Nu
Da, fac parte dintr-un grup şi grupul este format din următoarele
persoane fizice şi/sau juridice (vă rugăm specificați criteriul de
grup): ______________________________________________
14. Sunt rezident din punct de vedere fiscal pe teritoriul României. Dacă nu sunteți rezident bifați căsuța
de mai jos:
Nu sunt rezident din punct de vedere fiscal pe teritoriul României
15. În cazul în care apar modificări cu privire la statutul menționat mai sus, mă oblig să informez Banca
în cel mult 30 de zile de la apariția acestei modificări.
16. Prin semnătura de mai jos îmi declar statutul din punct de vedere al legilor fiscale ale Statelor Unite
ale Americii. Cu excepția cazului în care prin bifarea căsuței de mai jos mă identific drept persoană
SUA (cetățean, rezident sau deținător de carte verde a Statelor Unite), declar și garantez că nu sunt
persoană SUA din punct de vedere al legilor federale ale Statelor Unite privind impozitul pe venit și
nu acționez pentru sau în numele unei persoane SUA. Înțeleg și că declarația falsă sau prezentarea
eronată a statutului fiscal de către o persoană SUA poate atrage sancțiuni potrivit legilor Statelor
Unite. Declar că în cazul în care mi se va modifica statutul fiscal și voi deveni persoană SUA, voi
avea obligația de a informa Banca în termen de 30 de zile. În cazul în care statutul meu fiscal se află
în curs de modificare și devin persoană SUA voi bifa în căsuța de mai jos și voi menționa numărul
meu de identificare ca plătitor de taxe.
Sunt persoană SUA
Nr. _____________________
17. În cazul în care sunt desemnate alte persoane cu drept de semnătură asupra contului, împuternicirea
acestora este valabilă doar pe timpul vieții Titularului. Persoanele Autorizate nu au dreptul să
rezilieze sau să dispună încetarea, să modifice prezentul Contract, să închidă contul și să își delege
dreptul de semnătură. Titularul înțelege și este de acord că, în lipsa unei solicitări exprese din partea
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9. DECLARAȚII TITULAR (continuare)
sa, împuternicirea acordată Persoanelor Autorizate va fi valabilă pentru îndeplinirea de către aceștia
a oricăror Tranzacții în legătură cu contul/conturile deschise la Bancă.
18. Notificările transmise de către Bancă vor fi considerate valabil efectuate în oricare dintre următoarele
modalități: scrisoare recomandată sau poștă simplă
telefon
e-mail
SMS
10. CONSIMȚĂMÂNT ÎN SCOP DE MARKETING (opțional)
În măsura în care sunteți de acord, am dori să vă exprimați consimțământul pentru utilizarea datelor
dumneavoastră și în următoarele scopuri:
(i) să vă contactăm în scop publicitar și să vă transmitem oferte despre produsele și serviciile BRCI.
DA
(ii) analizarea preferințelor, solvabilității, riscului de finanțare și altor detalii ce țin de persoana
dumneavoastră în vederea generării de oferte personalizate de servicii și bunuri, inclusiv prin
consultarea datelor de tranzacționare și a bazelor de date ale Biroului de Credit, ANAF precum și a
oricăror baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii.
DA
Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare menționate anterior la
punctele (i) și (ii) poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de
prelucrare efectuate înaintea retragerii, prin transmiterea unui e-mail la dpo@brci.ro sau
puteți să vă adresați printr-o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul BRCI din București, Str.
Stefan cel Mare nr. 3, parter și etajul 1, Sector 1.
11. DISPOZIȚII FINALE ȘI SEMNĂTURI
1. Declar că am luat la cunoștință de conținutul prezentei Cereri și a următoarelor documente și
sunt de acord și accept dispozițiile prevăzute în acestea:
Condițiile Generale Bancare Persoane Fizice – Versiunea _____________
martie 2021
Lista de Tarife si Comisioane (Anexa 4) – Versiunea ________
mai 2021
Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 6)_ Versiunea ____________
martie 2021
Formular pentru informatii oferite deponentilor – Versiunea ____________
octombrie 2020
Formularul de Informații Standard la nivel european privind facilitatea de credit solicitată conform
prevederilor O.U.G. nr. 52/2016 – Versiunea ____________
mai 2021
Modelul de Contract de credit/Contract de acordare a unei facilități de Descoperit de Cont, precum
și explicațiile corespunzătoare care să îmi permită să evaluez dacă modelul propus este adaptat
nevoilor și situației mele financiare
2. Condițiile Generale Bancare Persoane Fizice, împreună cu Anexele 1 și 4, reprezintă documentația
minimă necesară furnizării de produse și servicii bancare. Prin semnarea prezentei cereri, declar pe
proprie răspundere că am fost pe deplin informat cu privire la documentația necesară furnizării
produselor și serviciilor bancare, am studiat cu atenție, sunt de acord și am acceptat cele prevăzute în
aceasta și declar că Banca mi-a furnizat un exemplar al acestor documente:
Pe suport hârtie
Pe e-mail, la adresa indicată și înregistrată în evidențele Băncii
Pe pagina de internet a băncii (www.brci.ro)
3. Declar că am transmis reprezentantului Băncii și reprezentantul Băncii a primit câte un exemplar din
următoarele documente în vederea analizării și acordării unui credit (vă rugăm bifați opțiunile
aplicabile):
Cerere pentru deschidere de cont curent, emitere card de debit, furnizare servicii bancare și
Cerere pentru produse de creditare persoane fizice – Informații Codebitor(i) (dacă este cazul)
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11. DISPOZIȚII FINALE ȘI SEMNĂTURI (continuare)
Copie BI/CI
Contract(e) de credit și scadențar(e)/extras de card
Certificat de înregistrare fiscală
Documente de venit
Acte de proprietate pentru imobilul acceptate în garanție
Altele (precizați): ________________________________
Solicit în mod expres reducerea termenului de informare de 15 zile și intrarea în vigoare a
Condițiilor Generale Bancare Persoane Fizice.
Declar că am luat la cunoștință de conținutul Condițiilor Generale Bancare Persoane Fizice cu 15
zile înainte de semnare.
Prezenta Cerere, în limba română, a fost semnată astăzi, ___________, în două exemplare, unul
pentru Titular și unul pentru Bancă.

Semnătură Titular

Banca Română de Credite și Investiții S.A.
Nume, prenume reprezentant bancar
_____________________________
Semnătură reprezentant bancar
Nume, prenume reprezentant bancar
_____________________________
Semnătură reprezentant bancar

Se aplică numai în situaţia încheierii unei Convenţii Salariale cu Banca
Prin semnarea acestui document, Titularul își dă acordul expres pentru ca reprezentanții Băncii să
solicite și/sau să furnizeze de la / către compania angajatoare a Titularului, după caz, informații și
documente referitoare la Titular, incluzând date cu caracter personal, în vederea realizării (i) verificării
identității Titularului, (ii) obținerii de informații despre situația contractului de muncă, inclusiv după
terminarea contractului de muncă și (iii) realizării unor acțiuni care intră în scopul relației de afaceri cu
Titularul (ex: programarea unei vizite la sediul companiei angajatoare în vederea primirii / predării de
documente de la Titular).
Se completează de către Bancă!
Unitate BRCI: _________________________________
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