
 

1 
 

Societatea de Administrare a Investiţiilor Certinvest S.A. 
Str. Buzeşti, Nr. 75-77, Clădirea Cube Victoriei Center, etaj 10,  

Biroul 1, sector 1, Bucureşti 
Tel. 021/203.14.00 Fax 021 / 203.14.14 

                          office@certinvest.ro  www.certinvest.ro  www.investonline.ro     
Registrul Comerțului J40/16855/94, C.U.I. 6175133  

Autorizată de ASF prin Decizia nr. 4222/2003  
Înregistrată în Registrul public ASF cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2003  

și nr. PJR071AFIAI/400004/2017                

Număr înregistrare: __________  

Data cererii: ____/____/_______ ora_____/ _____ 

 
Formular de subscriere – persoane juridice 

Fondul Deschis de Investiții Certinvest _____________________ 
 

Titular:  

Denumire ............................................................................................................................................., Forma 

juridică ............................................... Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului (sau altă autoritate competentă 

echivalentă) ………………………………………………………… Cod fiscal/CUI (sau echivalent pentru persoane 

juridice nerezidente) ..........................................................................................................................,   

 

Prin reprezentant legal*  Împuternicit*  

Nume................................................... Prenume ................................................... ID:  BI   CI   Pașaport   

Permis de ședere   Seria: ........    Nr: ....................... Data emiterii: ................................................. Autoritatea 

emitentă ................................................ Data expirarii...............CNP (sau echivalentul acestuia pentru 

persoanele străine) ..............................................................  

*Reprezentantul legal/Împuternicitul au fost desemnati prin formularul de adeziune/actualizare date.  

Pentru validarea datelor declarate mai sus, aveți obligația de a atașa prezentului formular o copie a actului de identitate. 

 

Suma subscrisă (cifre) ……………… lei  (litere) ……………………………………………… lei 

Plata sumei subscrise se face prin:   numerar**      prin virament bancar din contul declarat de titular în 

formularul de adeziune/actualizare date 

** la sediul SAI Certinvest SA 

Sunt de acord ca SAI Certinvest SA să emită unități de fond în contul meu la prețul de emisiune valabil în ziua în 

care plata pe care o efectuez creditează contul colector al fondului.  

De asemenea, îmi dau acordul ca SAI Certinvest S.A. să utilizeze sumele aflate în contul/conturile colectoare ale 

Fondului, ce pot fi remunerate cu dobândă de cont curent, situație în care dobânda reprezintă venit al Fondului. 

Confirmarea acestei operațiuni va fi transmisă la adresa de e-mail comunicată de titular în cadrul formularului de 

adeziune/actualizare date.  

În situaţia în care efectuarea vărsământului nu se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii 

formularului de subscriere, formularul se consideră anulat.  

Semnătura de pe acest formular este valabilă inclusiv pentru subscrieri ulterioare care se realizeaza prin virament 
bancar, fara completarea unui formular de subscriere. 

Prin semnarea prezentului formular confirm că am primit, am citit și am înțeles prevederile Prospectului de 
emisiune al fondului si ale Informațiilor Cheie destinate Investitorilor (DICI), cu al căror conținut sunt de acord. 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal a SAI Certinvest S.A. poate fi consultată pe pagina de 

website www.certinvest.ro: https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/. 

Semnătură Reprezentant legal/Împuternicit Titular                 Semnătură SAI Certinvest S.A. 
 

       _________________________________                        ________________________ 
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