
SAI Certinvest SA   

Clădirea Cube Victoriei Center,                     Tel +4021 203 14 00            www.certinvest.ro 

Str. Buzeşti Nr.75-77, etaj 10, Biroul 1,         Fax +4021 203 14 14           www.investonline.ro 

Sector 1, Bucureşti, România                        office@certinvest.ro 

 

Notificare modificare informații cont bancar – Persoane juridice 
 

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

Pseudonim ........................................... Data nașterii: ……./……/……… 

Țara .................................................. Localitatea: ......................................................... ID:  BI   CI   

Pașaport   Permis de ședere   Seria: ........ Nr: ....................... Data emiterii: ........./........../..........  

Autoritatea emitentă ......................................... Data expirării......./........./......... CNP (sau echivalentul 

acestuia pentru persoanele străine) ................................................... în calitate de Reprezentant legal al  

Denumire: ................................................................ Forma juridică ........................................................ 

Localitatea sediului social ........................................................................., 

Str. ......................................................... Nr. ....., Bl. ....., Scara ....... Et. ........, Ap. ……, 

Sector/Județ ....................................................., Țara ..................................................... 

 

Tel.fix: .......................................... Fax.......................................... Mobil: ................................................... 

Pagina de internet .................................................. Nr. reg. Comertului ................................................ 

CUI: ............................................., 

conform contractului nr. …....………din data de ......./......…/………, vă aduc la cunoștință modificarea 

informațiilor referitoare la : 

1)  *toate conturile bancare comunicate Societății de Administrare anterior prezentei sau  

2) **contul bancar __________________________________________________ deschis la Banca 

___________________________ Titular ______________________________________________  

Doresc ca începând cu data recepționării prezentei, plata răscumpărărilor din fondurile de investiții 
alternative administrate de SAI CERTINVEST SA  să se realizeze conform opțiunii proprii, în următorul 
cont bancar/următoarele conturi bancare ( a se vedea Nota de mai jos )  :   

 

A) IBAN 

_______________________________________________________________________________ 

Banca   

_______________________________________________________________________________ 

Titular 

_______________________________________________________________________________ 

(contul bancar notificat poate fi deschis doar pe numele Societății) 
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B) IBAN 

_______________________________________________________________________________ 

Banca   

_______________________________________________________________________________ 

Titular 

_______________________________________________________________________________ 

(contul bancar notificat poate fi deschis doar pe numele Societății) 
 

 

C) IBAN 

_______________________________________________________________________________ 

Banca   

_______________________________________________________________________________ 

Titular 

_______________________________________________________________________________ 

(contul bancar notificat poate fi deschis doar pe numele Societății) 

 
Atasez prezentei extrasul de cont bancar în original care atestă existența contului bancar/conturilor 
bancare  menționat/e anterior.  

Conturile bancare ale tuturor fondurilor de investiții alternative administrate de SAI CERTINVEST SA 
sunt considerate de către Societatea de Adminsitrare ca fiind valabile pentru viitoare răscumpărări, 
plata în acest caz realizându-se doar pe numele titularului sau al împuternicitului acestuia.  

 

Notă: 

*În cazul în care alegeți opțiunea nr. 1, toate conturile bancare comunicate anterior Societății de 
Administrare vor fi înlocuite de noile conturi bancare menționate în prezenta notificare .  

**În cazul în care alegeți opțiunea nr. 2,  doar contul bancar menționat aici va fi înlocuit de către 
Societatea de Administrare cu noile conturi bancare menționate în prezenta notificare.  

 

    

Cu stimă,  

Reprezentant legal/Imputernicit _________________                      Semnătură ________________ 

 

Data    ______/______/________ 
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