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Număr de înregistrare: __________  

Data: ____/____/_______  

 

Notificare modificare cont bancar – persoane fizice 

Date titular cont  

Nume……………………………………. Prenume ………………………………………………… 

Legitimat cu           BI       CI       Pașaport       Permis de ședere 

Seria ……………… Număr ……………….. Data emiterii ………………  Autoritatea emitentă 

............................... Data expirării............................... CNP (sau echivalentul acestuia pentru 

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

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

 

Se completează doar de către *împuternicit (dacă este cazul) 

Nume……………………………………. Prenume ………………………………………………… 

Legitimat cu           BI     CI    Pașaport     Permis de ședere 

Seria ……………… Număr ……………….. Data emiterii ………………  Autoritatea emitentă 

............................... Data expirării............................... CNP (sau echivalentul acestuia pentru 

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

*Împuternicitul a fost desemnat prin formularul de adeziune/actualizare date în prezența titularului, la 

sediul SAI Certinvest SA. Pentru validarea datelor declarate mai sus, aveți obligația de a atașa 

prezentului formular o copie a actului de identitate. 

 
Doresc ca începând cu data receptionării prezentei, plata răscumpărărilor din fondurile deschise 
de investiții administrate de SAI CERTINVEST SA  să se realizeze conform opțiunii proprii în 
următorul cont bancar/următoarele conturi bancare:   
 
1) IBAN ______________________________________________________________________________ 

Banca ________________________________________________________________________________ 

     Titular ________________________________________________________________________________ 

 

2) IBAN ______________________________________________________________________________ 

Banca ________________________________________________________________________________ 

     Titular ________________________________________________________________________________ 

 

3) IBAN ______________________________________________________________________________ 

Banca ________________________________________________________________________________ 

     Titular ________________________________________________________________________________ 
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Conform legislatiei în vigoare se poate indica doar un cont bancar al titularului de contract sau al 
împuternicitului acestuia. La declararea contului bancar/conturilor bancare aveți obligația de a 
atașa prezentului formular extrasul ce evidențiază numărul de cont și titularul. 

 

Notă: 

Toate conturile bancare comunicate SAI CERTINVEST SA anterior vor fi înlocuite de noile conturi 

bancare menționate în prezenta notificare .  

 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal a SAI Certinvest SA poate fi consultată pe 

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

 

 

Semnătură Titular/Împuternicit                                             Semnătură S.A.I. Certinvest SA 
 
………………………………….                                            ……………………………………. 
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