
                                                 C O N F I D E N  Ț I A L 
*
       

               

* B.C. ”COMERTBANK”SA., conform prevederilor art.96,97 din Legea nr. 202/06.10.2017, va clasifica informația furnizată de dvs. ca 
”confidențială”, aplicându-i regimul legal respectiv. 

 

 
CĂTRE  

Preşedintele Comitetului de conducere/Directorul 

Sucursalei 

(numele, prenumele conducătorului băncii) 

 

 BC "COMERŢBANK" S.A./   

Sucursala1 /Sucursala 2 /Sucursala 3 

adresa 

    

    CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI 
 

Prin prezenta  __________________________________________________________________________________  

(denumirea titularului de cont, persoană juridică) 

situată pe adresa  ______________________________________________________________________________  

 __________________________________________ tel/fax _____________________________________________  

e-mail  ____________________________________ codul fiscal  _________________________________________  

rugăm să deschideți  contul curent în valuta:   

□ MDL                                  □ EUR                           □ USD 

În acest scop, anexăm următoarele documente (de indicat documentele prezentate pentru deschiderea 

contului): 

a)  cererea de deschidere a contului; 

b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei - 2 exemplare; 

c) decizia de înregistrare; 

d) copia a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de 

înregistrare de stat 

e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului 

f) Ordin de angajare în funcţie a persoanelor, care sunt indicate în fişa cu specimene  

g) documentele justificative, care identifică clientul 

h) altele____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Confirmăm că am luat cunoștință de Regulile generale privind furnizarea serviciilor financiare 
persoanelor juridice. 

Semnăturile autorizate ale titularului 
               Conducător      __________________________________ 
                                                                                   (semnătura) 

 

             Contabil-şef        ______________________________________ 
                                                                                   (semnătura) 

                                                         L. Ş. 

 
                                                             MENŢIUNILE BĂNCII:  
 

Documentele privind deschiderea contului au fost verificate       “_____”___________anul 20___ 
 
De deschis cont      ____________________MDL   CODUL IBAN_____________________ 
                               ____________________USD    CODUL IBAN_____________________ 
                               ____________________EUR    CODUL IBAN_____________________ 
                               ____________________RUB    CODUL IBAN_____________________ 

 
Conducătorul________________                                                                                                                                                                

(semnătura)  
                                                                                           Contabil-şef_______________                                                                                                                                                      

(semnătura)  



                                                 C O N F I D E N  Ț I A L 
*
       

               

* B.C. ”COMERTBANK”SA., conform prevederilor art.96,97 din Legea nr. 202/06.10.2017, va clasifica informația furnizată de dvs. 
ca ”confidențială”, aplicându-i regimul legal respectiv. 

 

(Partea verso a Cererii) 
 
 

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Prin prezenta, solicit acordarea de servicii financiar-bancare în conformitate cu art. 26 din Legea 

privind activitatea Băncilor nr. 202 din 06.10.2017, drept pentru care îmi exprim acordul ca BC 

„COMERŢBANK” SA, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să efectueze orice verificări, să 

solicite şi să obţină orice informaţii despre subsemnatul/-a de la orice autoritate competentă, 

registru public, bază de date electronică sau organism abilitat deţinător de astfel de informaţii. 

Confirm faptul că toate datele prezentate Băncii de către subsemnatul/-a sunt adevărate şi 

complete, şi conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, nr.133 din 08.07.2011, 

declar că sunt de acord să prelucraţi aceste date direct sau prin intermediul terţelor părţi 

contractante ale datelor cu caracter personal în vederea acordării de către Bancă a serviciilor 

financiar-bancare.  

Declar că am fost informat şi am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 

privind drepturile de acces la date, de intervenţie şi de opoziţie şi sunt de acord cu folosirea 

datelor mele personale pentru a primi informaţii despre produsele şi activităţile Băncii şi ale 

partenerilor săi. 

De asemenea, împuternicesc Banca să furnizeze aceste informaţii autorităţilor abilitate de lege, 

la cererea acestora, în condiţiile legii. 

Sunt de acord ca Banca să utilizeze informaţiile dobândite prin completarea acestui formular 

pentru promovarea altor produse şi servicii bancare, precum şi în analize statistice sau de 

marketing. 

 

 

„_______”______________20__ 

 

____________________________ 
 semnătura 

 


