
 

 

 
DECLARAŢII SUPLIMENTARE 

 
Unitate teritorială BRCI 

Se completează cu majuscule !  

Detalii despre Client 

Denumire legală Client (astfel cum este prevăzută în actele constitutive) 

Cod fiscal/ CUI Nr. Reg. Comerţului/Nr. Autoriz. Funcţionare Dată înregistrare 

 z z l l a a a a 

Adresă sediu social 

Stradă 

Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Cod poştal 

Localitate 

Judeţ/ Sector 

Ţară 

Declaraţie privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (se completează dacă este cazul) 

Clientul declară pe proprie răspundere umătoarele date pentru a stabili dacă se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (datele cu privire la numărul mediu anual 
de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, 
raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, 
datele cu privire la numîrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină 
şi se declară pe propria răspundere): 

1. Clientul are un număr mediu anual de salariaţi de _________________________ 
2. Clientul are o cifră de afaceri anuală netă (mii RON/ mii euro) de ___________________________ 
3. Clientul are un nivel al activelor totale (mii RON/ mii euro) de _________________________ 
4. Categoria* _________________________ 
Faţă de cele de mai sus, Clientul declară pe proprie răspundere că datele din această declaraţie sunt 
conforme cu realitatea şi că:      

este inclus în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;      

nu este inclus în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii; 

În situaţia în care intervin modificări privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, Clientul se 

obligă ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să depună o declaraţie rectificativă completată 

corespunzător. 

*Conform categoriilor indicate de Legea nr. 346/2004: autonomă, parteneră, legată. 

Informaţii privind Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 

Banca Română de Credite şi Investiţii este participantă la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar("Fondul"). Fondul garantează depozitele constituite la instituţia de credit şi efectuează plata sub forma 
Compensaţiilor potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite de Legea 311/2015 privind schemele de garantare a 
depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare.  
Plafonul de acoperire per deponent garantat şi per instituţie de credit este stabilit la echivalentul în lei al sumei 
de 100.000 euro. 
Clientul, prin reprezentantul legal, declară că a primit şi a luat la cunoştinţă conţinutul Anexei “FORMULAR 
PENTRU INFORMAŢIILE OFERITE DEPONENŢILOR” şi că înţelege că, în situaţia în care depozitele sale se 
încadrează în categoriile din Anexa "LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE", acestea nu sunt 
garantate, în înţelesul Legii 311/2015. 

 
Informaţii privind apartenenţa la un grup  

Clientul declară pe proprie răspundere că:  

Nu sunt membru al unui grup 

Sunt membru al unui grup din care fac parte următoarele entităţi persoane fizice şi/sau juridice 
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Informaţii privind apartenenţa la un grup 

Denumire societate/ Nume şi prenume         CUI/ CNP      Tip relaţie*     Cod Client - se completează                                                                                                 
de către Bancă 
_______________________________  __________________  __________________  __________________ 
_______________________________  __________________  __________________  __________________ 
_______________________________  __________________  __________________  __________________ 
*se va completa cu una dintre următoarele tipuri de relaţie de grup între client şi membrul grupului declarat: 
poziţie de control/ influenţă dominantă/ relaţie de familie2/ acţionariat comun/ un singur risc/ interdependenţă 
comercială/ alta. 
Prin expresia grup de clienţi aflaţi în legătură se înţeleg două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice care:   

a) constituie, dacă nu se dovedeşte altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct sau indirect, 
controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau 
b) între care nu există o relaţie de control în sensul exprimat la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca 
reprezentând un singur risc, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar 
confrunta cu probleme financiare, există probabilitatea ca şi cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu 
dificultăţi de rambursare. 

 Nu sunt Sunt în relaţii speciale cu Banca Română de Credite şi Investiţii S.A. ("Banca"). 
În cazul în care sunteţi persoană aflată în relaţie specială cu Banca3, vă rugăm să bifaţi una dintre categoriile 
de mai jos:   

a) orice entitate asupra căreia Banca exercită controlul*; 
b) orice entitate în care Banca deţine participaţii*; 
c) entităţile care exercită control asupra Băncii; 
d) orice entitate în care entităţile menţionate la punctul c) fie exercită controlul, fie deţin participaţii; 
e) acţionarii care deţin participaţii calificate la capitalul Băncii; 
f) orice entitate în care acţionarii menţionaţi la punctul e) fie exercită controlul, fie deţin participaţii; 
g) i)  membru în structura de conducere a Băncii (vă rugăm bifaţi una dintre categoriile de mai jos)   

              membru în Consiliul de Administraţie           membru în Comitetul de Direcţie                           
ii)  persoană cu funcţie cheie de execuţie; 
iii) entitate în care una dintre categoriile de mai jos prezintă interese directe sau indirecte (vă rugăm 

bifaţi una dintre categoriile de mai jos) 
membru în Consiliul de Administraţie        membru în Comitetul de Direcţie                   
persoanele cu funcţii cheie de execuţie 

iv) membru apropiat al familiei având legătură cu (vă rugăm bifaţi una dintre categoriile de mai jos):               
membrii în Consiliul de Administraţie    membrii în Comitetul de Direcţie             
persoanele cu funcţii cheie de execuţie 

     care se anticipează să influenteze sau să fie influenţaţi de aceştia în raport cu Banca (în această 
categorie se includ: partenerul de viaţă şi copiii persoanei, copiii partenerului de viaţă al persoanei, 
dependenţi ai persoanei sau ai partenerului de viaţă ai acestuia). 

*În sensul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
Clientul se angajează ca orice modificare în situaţia societăţii privind apartenenţa la unul sau mai multe grupuri 
să o comunice Băncii, în termen de 5 zile de la apariţie.  
   Declaraţie rectificativă4 cu privire la apartenenţa la un grup, care o înlocuieşte pe cea din data 
de___/____/_____. 
Observaţii (se vor menţiona sintetic motivele care au stat la baza modificărilor, precum şi orice alte modificări 
care se aduc asupra grupului declarat; de exemplu participaţie, divorţ etc). 
 
2 a) soţii, rudele de gradul I (părinţii şi copiii clientului); b) afinii de gradul I (părinţii soţului/soţiei clientului-socrii acestuia); c) rudele de gradul 

II (bunicii clientului, nepoţii clientului-copiii copiilor acestuia, fraţii şi/sau surorile acestuia); d) afinii de gradul II (bunicii soţului/soţiei 

clientului, cumnaţii/cumnatele clientului). 
3 Conform Regulamentului nr. 5/2013 cu modificările şi completările ulterioare. 
4 În cazul în care se bifează Declaraţie rectificativă se va completa obligatoriu secţiunea Observaţii. 

 

Cod Client_________________________      Dată ___/____/_____ 

REPREZENTANŢI AUTORIZAŢI CLIENT                        BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢII S.A.
          REPREZENTANŢI BANCĂ 
Nume şi prenume, funcţie, semnătură şi ştampilă   Nume şi prenume, funcţie, semnătură şi ştampilă 
 

 
 
Nume şi prenume, funcţie, semnătură şi ştampilă              Nume şi prenume, funcţie, semnătură şi ştampilă 
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Semnături 



 


