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DELEGAȚIE 
de împuternicire a persoanelor autorizate pentru operațiuni la ghișeu 

Unitate teritorială BRCI ________________________________________ 

Dată __________________ 

Vă rog 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 
____________ ____________________________________             _______________ 

Termenii care nu sunt definiți în prezenta, vor avea aceeași semnificație ca în Condițiile Generale 
Bancare ale Băncii Române de Credite și Investiții S.A. („Banca”). 

 Delegație inițială                Delegație care înlocuiește delegațiile anterioare 

Clientul deleagă următoarele persoane pentru efectuarea operațiunilor de: 

 depunere și ridicare documente; 
 depunere numerar;             
 ridicare numerar;

 lei 
 lei           

 valută 
 valută 

 ridicare a extraselor de cont și a anexelor respective 
 Clientul nu autorizează Banca să permită și altor persoane, decât cele indicate mai jos să poată 
efectua operațiuni de depunere numerar în Conturile Clientului. 

2. PERSOANE AUTORIZATE

1. Nume și  _______________________________________________________________
prenume _______________________________________________________________

Act de identitate       Serie _____       Număr _____________ 

Semnătură 
2. Nume și  _______________________________________________________________

prenume _______________________________________________________________

Act de identitate       Serie _____       Număr _____________ 

Semnătură 
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3. Nume și  _______________________________________________________________
prenume _______________________________________________________________

Act de identitate       Serie _____       Număr _____________ 

Semnătură 
4. Nume și  _______________________________________________________________

prenume _______________________________________________________________

Act de identitate       Serie _____       Număr _____________ 

Semnătură 
5. Nume și  _______________________________________________________________

prenume _______________________________________________________________

Act de identitate       Serie _____       Număr _____________ 

Semnătură 
6. Nume și  _______________________________________________________________

prenume _______________________________________________________________

Act de identitate       Serie _____       Număr _____________ 

Semnătură 
SEMNĂTURI 

Reprezentanți Autorizați Client 
Nume, prenume, funcție, semnătură 

Data ______________ 
Banca Română de Credite și Investiții S.A. 

Nume, prenume, funcție, semnătură și ștampilă 

________________________________________ 

Nume, prenume, funcție, semnătură Nume, prenume, funcție, semnătură și ștampilă 

________________________________________ 
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