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FIȘĂ SPECIMEN DE SEMNĂTURI PERSOANE JURIDICE 

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 
____________ ____________________________________             _______________ 

 Valabilă pentru toate conturile 
 Valabilă doar pentru contul/ 
Conturile: 

RO____MIND_________________________ 
RO____MIND_________________________ 
RO____MIND_________________________ 
RO____MIND_________________________ 

2. PERSOANE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

 Semnături la  
deschiderea conturilor     

 Semnături suplimentare  Semnături care înlocuiesc toate 
      semnăturile anterioare 

Persoanele cu drept de semnătură specificate mai jos vor avea dreptul, cu respectarea limitărilor 
menționate pentru fiecare în parte, să transmită instrucțiuni către Bancă și să ordone operațiuni în 
numele Clientului, cu excepția cazurilor în care prevederile altor documente specifice semnate între 
Client și Bancă prevalează. 

1. Nume și prenume _______________________________________________________________

Semnătură 
 Semnătură individuală  Semnătură solidară cu 

____________________________________________ 

Restricții/ limitări/ alte mențiuni* ______________________________________________________ 

2. Nume și prenume _______________________________________________________________

Semnătură 
 Semnătură individuală  Semnătură solidară cu 

____________________________________________ 

Restricții/ limitări/ alte mențiuni* ______________________________________________________ 
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3. Nume și prenume _______________________________________________________________

Semnătură 
 Semnătură individuală  Semnătură solidară cu 

____________________________________________ 

Restricții/ limitări/ alte mențiuni* ______________________________________________________ 

4. Nume și prenume _______________________________________________________________

Semnătură 
 Semnătură individuală  Semnătură solidară cu 

____________________________________________ 

Restricții/ limitări/ alte mențiuni* ______________________________________________________ 

5. Nume și prenume _______________________________________________________________

Semnătură 
 Semnătură individuală  Semnătură solidară cu 

____________________________________________ 

Restricții/ limitări/ alte mențiuni* ______________________________________________________ 
Fără a fi aplicabile prevederile art. 3.1.13. din Condiţiile Generale Bancare ale Băncii, Clientul nu 
autorizează Banca să permită şi altor persoane efectuarea de operaţiuni de depunere numerar în 
Conturile Clientului, altele decât cele expres mandatate de Client, prin orice document prezentat Băncii. 
Persoană de contact în relația cu Banca 
1. Nume și prenume ________________________________________________________

Număr de telefon __________________________
E-mail _______________________

2. Nume și prenume ________________________________________________________
Număr de telefon __________________________
E-mail _______________________

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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