CONFIDENȚIAL*

CĂTRE__________________________________________
(numele, prenumele conducătorului băncii)

BC „COMERŢBANK” SA
Filiala nr. ________________________________________
Adresa __________________________________________
Responsabil Bancă _________________________________

CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI
Subsemnatul/-a1 ______________________________________________________________________
(numele, prenumele persoanei fizice ce prezintă documentele)

În calitate de2__________________________________________________________________________
Rog să constituiţi un cont _______________________________________________ în └──┴──┴──┘,
(denumirea contului)

(valuta contului)

începând cu data de └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘
pe numele____________________________________________________________________
(numele prenumele persoanei fizice, titulare de cont)

actul de identitate seria└──┴──┘ nr. └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘eliberat de of. └──┴──┘ la data
de└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┴──┴──┘, valabil până la data de └──┴──┘└──┴──┘└──┴──┴──┴──┘
cod
numeric
personal
domiciliat
în
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,
______________________________, str._________________________________________________,
(adresa titularului de cont)

tel/fax_____________________________ , e-mail_________________________________________
„Îmi exprim consimţământul expres şi necondiţionat la prelucrarea de către BC „COMERŢBANK” S.A. a datelor mele cu
caracter personal. Am fost informat, că datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri legate de deservirea
calitativă aferentă serviciilor bancare prestate de BC „COMERŢBANK” S.A. Declar că am fost informat despre existenţa
următoarelor drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter
personal, dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
accesul la justiţie ş.a.
Totodată, Vă informez că deţin informaţia prevăzută în art.12 alin.(1) din Legea nr.133 din 08.07.2011 „Privind protecţia
datelor cu caracter personal. Prezentul consimţământ este valabil pe o perioadă nelimitată.”
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┴──┴──┘
Data depunerii cererii

Semnătura titularului de cont ________________
(sau a persoanei împuternicite)

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

MENŢIUNILE BĂNCII:
Documentele privind deschiderea contului au fost verificate.

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┴──┴──┘
(data verificării)

Semnătura persoanei responsabile_________________
Conducătorul unității_______________
(semnătura)

De deschis contul/conturile
nr.__________________________IBAN_________________________________________
nr.__________________________IBAN_________________________________________
nr.__________________________IBAN_________________________________________

1

Titularul declară că datele completate sunt corecte și este responsabil de legalitatea operațiunilor în cont.
Se va menţiona, după caz: titular, reprezentant legal, moştenitor sau împuternicit
*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.
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