
Cerere deschidere cont - modificare date / drepturi cont – persoană fizică
                               
Titular:
Nume _____________________________________________________________ Prenume __________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu __________ seria ___________ nr. ________________ având cod client: ______________________

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă solicit deschiderea/modificarea următoarelor conturi: 
  • CONT __________________________________________________ denumire ____________________________________________ în valuta _________________________
  • CONT __________________________________________________ denumire ____________________________________________ în valuta _________________________

În cazul încasării unei sume de bani aferente unei alte valute, Banca este mandatată să deschidă un cont în valuta respectivă.

Vă comunic persoanele autorizate să dispună de contul/rile deschise pe numele meu la Banca Transilvania:

1. Calitatea (Împuternicit):

Nume _____________________________________________________________ Prenume __________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu __________ seria ___________ nr. ________________ având cod client: ______________________

Adăugare            Modificare                Ștergere  

Având drept de: 

Semnătură unică Prima semnătură A două semnătură Excepție*

*Excepția detaliat: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Calitatea (Delegat):

Nume _____________________________________________________________ Prenume __________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu __________ seria ___________ nr. ________________ având cod client: ______________________

Adăugare            Modificare                Ștergere  

Pentru efectuarea următoarelor operațiuni: 

Depunere de documente 
bancare Ridicare extrase de cont Depunere de numerar în 

contul curent/contul de card Excepție*

*Excepția detaliat: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spațiu rezervat băncii
________________________________________

CONDIȚIILE CONTULUI:
1. Depunerile de numerar în contul curent/contul de card se pot face și de către alte persoane (deponenți externi):  DA  |__|   NU  |__|.
2. Pentru tranzacțiile efectuate, solicit eliberarea extrasului de cont astfel:
  - frecvența: lunară |__|;
     zilnică |__|;

 Data :___________________________________    

       Semnătură împuternicit prin procură 



DATE COMPLETATE DE BANCĂ:
Referință _________________________
Nume și prenume operator __________________________________________ funcția _________________ semnătura _____________________ 
Nume și prenume supervizor ________________________________________ funcția _________________ semnătura _____________________
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