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CERERE DE DESCHIDERE CONT PERSOANE JURIDICE 

Unitate teritorială BRCI   

Client nou Client existent Data 

*Mentiuni obligatorii. Vă rugam completați cu majuscule!
1. DETALII DESPRE CLIENT

Denumirea legală (astfel cum este prevăzută în actele constitutive)

Cod fiscal/CUI Nr. Reg. Comerțului/Nr. Autoriz. Funcționare Dată înregistrare 

Localitatea de înregistrare Țara de înregistrare 
Telefon/Fax*: Adresa de e-mail*:   
 Adresă sediu social 
Stradă: nr. , bl. , sc. , et. , ap. 
Localitate: , Cod poștal: 
Județ/Sector: Țară: 
 Persoana de contact* 

Nume și prenume 

 ADRESA DE PRIMIRE A CORESPONDENȚEI (dacă diferă de adresa sediului social) 
Stradă: nr. , bl. , sc. , et. , ap. 
Localitate: , Cod poștal: 
Județ/Sector: Țară: 

2. TERMENI ȘI CONDIȚII
Termenii care nu sunt definiți în prezenta, vor avea aceeași semnificație ca în Condițiile General Bancare 
Persoane Juridice ale Băncii Române de Credite și Investiții S.A. ("Banca"). 
Condițiile General Bancare Persoane Juridice sunt încorporate prin referință în prezenta Cerere de 
Deschidere de Cont, împreună având valoarea unui Contract încheiat între Bancă și Client. 
Clientul declară prin prezenta că a luat la cunoștință de următoarele documente și este de acord și 
acceptă dispozițiile prevăzute în: 

  Condițiile Generale Bancare Persoane Juridice – Versiunea 
Lista de Tarife si Comisioane Persoane Juridice – Versiunea   
Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal _ Versiunea 
Formular pentru informatii oferite deponentilor – Versiunea   

Prin semnarea prezentei cereri, declar pe proprie răspundere că am fost pe deplin informat cu privire la 
documentația necesară furnizării produselor și serviciilor bancare (menționate și enumerate anterior), am 
studiat cu atenție, sunt de acord și am acceptat cele prevăzute în aceasta. 
 EXTRASE 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 unitaților teritoriale ale Băncii 
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☐ ☐ 

☐ Clientul autorizează și instructează Banca să debiteze automat sumele reprezentând comision
de „Administrare cont curent” din contul**:

 CONTURI CARE URMEAZĂ A FI DESCHISE 

MONEDA NUME CONT (opțional) TIP CONT/MENȚIUNI* 

 CANALE ELECTRONICE ȘI DE COMUNICARE DIGITALĂ1

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 numerelor de telefon mobil pentru utilizatori. 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 Juridice, costul serviciilor oferite fiind prevăzute în 
Lista de Tarife și Comisioane Persoane Juridice. 
Prin semnarea prezentei Cereri de Deschidere de Cont, Clientul declară că își asumă riscul de eroare cu 
privire la înțelegerea oricărei prevederi din cuprinsul documentelor puse la dispoziție și a oricărui alt 
document ce face parte integrantă din acestea, în sensul art. 1209 din Codul Civil. 
În conformitate cu art. 1203 Cod Civil, Clientul declară în mod expres și în deplină cunoștință că a 
analizat și acceptă toate clauzele neuzuale cuprinse în Condițiile General Bancare, respectiv: 
 limitarea răspunderii Băncii conform articolelor 2.4; 2.9; 2.10; 3.1.12; 3.3; 5.5; 5.10; 5.19; 5.20;

5.21; 5.23; 6.4; 6.7; 12.4; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 15.7; 15.8; 15.9; 15.10; 14.9; 16.5; 18.1.8;
18.1.9; 18.4.7; 18.5.2; 18.5.3; 18.9.5; 18.9.7; 19.8.1; 19.8.3; 19.8.4; 19.8.5; 19.8.6.

 modul în care Condițiile General Bancare pot fi modificate sau pot înceta, precum și modul de
stabilire a taxelor, dobânzilor, comisioanelor conform articolului 1.3; Secțiunile 13 și 14;

 posibilitatea Băncii de a opera compensarea convențională conform articolului 9.3; Secțiunea 11,
art. 16.5.1;

 posibilitatea Băncii de a închide conturi sau relația contractuală în mod unilateral conform
articolului: 14;

 limitarea efectelor impreviziunii conform articolului 16.4;
 posibilitatea Băncii de a cesiona CGB și orice Contract Specific fără a fi nevoie de alt

consimțământ al Clientului în afară de cel exprimat prin CGB conform articolului 16.1;
 posibilitatea Băncii de a suspenda sau refuza efectuarea anumitor tranzacții conform articolelor

3.1.11; 3.3; 6.8; 6.11; 9.2; 9.7; 18.3.5; 18.3.7
 stabilirea legii române ca lege aplicabilă și a competenței instanțelor din București/ România

conform articolului 20.
* Tip cont: cont salarii, cont de card de debit etc.

1 Dacă se bifează BRCI iBanking si/sau BRCI Mobile se vor completa: Anexa 1a – Utilizatori BRCI iBanking/ BRCI Mobile și „Anexa 1b – Limite 

Operațiuni prin BRCI iBanking/ BRCI Mobile 

** În cazul în care nu se indică un cont distinct, comisionul de "Administrare cont curent" se va debita din contul principal
de Lei. Condițiile General Bancare Persoane Juridice sunt aplicabile integral pentru oricare modalitate de debitare a
comisionului de "Administrare cont curent".
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3. SEMNĂTURI
Prezenta Cerere, în limba română, a fost semnată astăzi, , în două exemplare, unul 
pentru Client și unul pentru Bancă. 
REPREZENTANȚI AUTORIZAȚI CLIENT 
Nume, prenume, funcție, semnătură 

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ȘI 
INVESTIȚII S.A. 

Nume, prenume, semnătură reprezentant bancar 

Nume, prenume, funcție, semnătură 
Nume, prenume, semnătură reprezentant bancar 
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