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Formularul de cerere pentru client
Faceți clic aici pentru a descărca formularul. Trebuie să completați integral formularul 

ca parte a procesului dvs. de aplicare.

ID-uri ale semnatarului/semnatarilor contractului
Fiecare ID trebuie să arate semnătura persoanei. De asemenea, semnatarul / semnatarii 

trebuie să fie în măsură să reprezinte compania, în caz contrar solicităm o delegare a 

puterii și ID-ul persoanei (lor) permisă, împreună cu ID-urile utilizatorilor contului

ID-uri ale oricărui proprietar/ proprietari ai Beneficiarului final, dacă acești proprietari 

dețin peste 25% din companie

Dovada înființării societății și dovada unei societăți care deține mai mult de 25% din 

această societate sau din orice societate-mamă

Actul constitutiv al societății și dovada pentru orice companie care deține mai mult de 

25% din această societate sau orice societate-mamă

Formularul de solicitare al clientului trebuie să fie semnat și datat de un reprezentant 
legal care să ateste participarea societății și să detalieze toate societățile și persoanele 

care dețin mai mult de 25% din orice entitate din organigrama societății (organigrama/

structura companiei)

Detaliile bancare ale companiei dvs. sunt obligatorii. Primul dvs. transfer către noi 

trebuie trimis de la aceeași bancă ca și detaliile pe care ni le trimiteți. Banca trebuie să 

fie o instituție de credit din cadrul Spațiului Economic European, o jurisdicție echivalentă 

sau țara de înmatriculare a companiei dvs. Informațiile pentru codul bancar al companiei 

dvs. trebuie să includă: codul de identificare al băncii (BIC) (SWIFT sau un cod al țării, 

dacă este cazul- de exemplu, Marea Britanie, SUA, Australia, Canada), IBAN (sau numărul 

contului), numele titularului de cont și adresa titularului de cont. În cazul în care extrasele 

bancare ale companiei conțin informațiile specificate, puteți alege în schimb să trimiteți 

o copie a unei declarații pentru a îndeplini această cerință.

Important
După caz, departamentul nostru de conformitate poate solicita documente 

suplimentare.
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