
Spațiu rezervat băncii
________________________________

Cerere deschidere cont - modificare date/drepturi cont – persoane juridice

Denumire _________________________________________________________________________________________________________________________, Având Cod 
Client ________________, C.U.I. ____________________________ și număr de înregistrare la Registrul Comerțului ___________________________________

Reprezentat prin: 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 __________
   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 la Banca Transilvania:

1. Calitatea (Reprezentant legal):
Nume _________________________________________________________________ Prenume _______________________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu _________________ seria _________ nr. _________________ având cod client ______________________________.
Adăugare                   Modificare                     Ștergere 
Drepturi:

Semnătură unică Prima semnătură A doua semnătură Excepție*

Dată expirare mandat ____________________________
Excepția detaliată   ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Calitatea (Împuternicit):
Nume _________________________________________________________________ Prenume _______________________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu _________________ seria _________ nr. _________________ având cod client ______________________________.
Adăugare                   Modificare                     Ștergere 
Drepturi:

Semnătură unică Prima semnătură A doua semnătură Excepție*

Dată expirare mandat ____________________________
Excepția detaliată   ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Calitatea (Împuternicit):
Nume _________________________________________________________________ Prenume _______________________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu _________________ seria _________ nr. _________________ având cod client ______________________________.
Adăugare                   Modificare                     Ștergere 
Drepturi:

Semnătură unică Prima semnătură A doua semnătură Excepție*

Dată expirare mandat ____________________________
Excepția detaliată   ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Calitatea (Împuternicit):
Nume _________________________________________________________________ Prenume _______________________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu _________________ seria _________ nr. _________________ având cod client ______________________________.
Adăugare                   Modificare                     Ștergere 
Drepturi:

Semnătură unică Prima semnătură A doua semnătură Excepție*

Dată expirare mandat ____________________________
Excepția detaliată   ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________



5. Calitatea (Delegat):
Nume _________________________________________________________________ Prenume _______________________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu _________________ seria _________ nr. _________________ având cod client ______________________________.
Adăugare                   Modificare                     Ștergere 
Pentru efectuarea următoarelor operațiuni:

Depunere documente 
bancare 

Ridicare documente bancare 
(inclusiv ridicare extras de 

cont)

Depunere de numerar în 
contul curent/de card/

colector
Semnare borderou însoțitor 

CEC /BO /CB Excepție* 

Dată expirare mandat ____________________________
Excepția detaliată   ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Calitatea (Delegat):
Nume _________________________________________________________________ Prenume _______________________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu _________________ seria _________ nr. _________________ având cod client ______________________________.
Adăugare                   Modificare                     Ștergere 
Pentru efectuarea următoarelor operațiuni:

Depunere documente 
bancare 

Ridicare documente bancare 
(inclusiv ridicare extras de 

cont)

Depunere de numerar în 
contul curent/de card/

colector
Semnare borderou însoțitor 

CEC /BO /CB Excepție* 

Dată expirare mandat ____________________________
Excepția detaliată   ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Calitatea (Delegat):
Nume _________________________________________________________________ Prenume _______________________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu _________________ seria _________ nr. _________________ având cod client ______________________________.
Adăugare                   Modificare                     Ștergere 
Pentru efectuarea următoarelor operațiuni:

Depunere documente 
bancare 

Ridicare documente bancare 
(inclusiv ridicare extras de 

cont)

Depunere de numerar în 
contul curent/de card/

colector
Semnare borderou însoțitor 

CEC /BO /CB Excepție* 

Dată expirare mandat ____________________________
Excepția detaliată   ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Calitatea (Delegat):
Nume _________________________________________________________________ Prenume _______________________________________________________________
CNP |______________________| se identifică cu _________________ seria _________ nr. _________________ având cod client ______________________________.
Adăugare                   Modificare                     Ștergere 
Pentru efectuarea următoarelor operațiuni:

Depunere documente 
bancare 

Ridicare documente bancare 
(inclusiv ridicare extras de 

cont)

Depunere de numerar în 
contul curent/de card/

colector
Semnare borderou însoțitor 

CEC /BO /CB Excepție* 

Dată expirare mandat ____________________________
Excepția detaliată   ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Prin acordarea dreptului de semnare a borderoului însoțitor aferent CEC/BO/CB, delegatului/delegaților menționat/i anterior, îmi asum, 
în calitate de reprezentant legal următoarele responsabilități și consecințe care decurg din situațiile prezentate mai jos:
În cazul în care instrumentul de debit prezintă neconcordanțe, elemente lipsă, elemente obligatorii invalide sau include alterări, 
îndoituri, pete, care afectează vizibilitatea unor rubrici, este probabil ca acestea să conducă la imposibilitatea decontării pe circuitul 
electronic de către banca remitentă sau la un refuz tehnic din partea băncii trase. În acest caz decontarea instrumentului  se va realiza 
în baza Convenției privind decontarea interbancară a instrumentelor de debit și va fi comisionată conform deciziei BT în vigoare la acel 
moment. Înteleg faptul că termenele de prezentare/decontare pe circuitul alternativ sunt mai lungi și accept acest mod de prezentare la 
încasare, fiind pe deplin informat că este posibil să conducă la pierderea dreptului de protest și de regres în termenele prevăzute de lege.
Dacă instrumentul de debit a fost recepționat de Banca Transilvania S.A. la o dată față de care prezentarea la plată este după expirarea 
termenului legal de prezentare, conform reglementărilor în vigoare îmi exprim acordul pentru prezentarea la plată a acestui instrument 
și accept faptul că este posibil să pierd dreptul de protest și regres în cazul unui refuz la plată din partea trăgătorului, protest ce ar trebui 
făcut înainte de expirarea termenului de prezentare. 



CONDIȚIILE DE OPERARE A CONTULUI:

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

Data: _____________________

                                         Semnătură reprezentant legal 

                                                                 Ștampilă

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