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Formular de actualizare a datelor
a) Nume client: _____________________________________ Prenume client:___________________________
Pseudonim (dacă este cazul): _____________________
b) Codul numeric personal (CNP):_________________________________ Echivalent CNP / NIF/GIIN- număr de
identificare fiscală pt. clienţi persoane străine:___________________
Următoarele rubrici se completează doar în cazul în care au intervenit modificări iar prezentul
formular va fi însoţit de acte doveditoare:
c) Act identitate (BI/CI/paşaport)_____________, seria ____________, nr. ___________, eliberat de
________________, la data de ______________,
d) Domiciliul stabil/Reşedinţa (adresa din BI/CI/paşaport) str. ________________, nr. ___________, bl.
______, sc.____, etaj _______, ap. ______, oraş/localitate _________________, judeţ/sector ___________,
cod poştal ________, ţara __________________
Adresa de corespondenţă dacă diferă de adresa de domiciliu*
___________________________________________________________________________________________
e) Cetăţenia ____________________, ţara de origine_______________;
f)  Rezident  Nerezident al ____________________, Nr. de rezidență fiscală ______________________
g) Telefon fix ___________, telefon mobil ______________________ e-mail ____________________________
h) Cont bancar lei nr. _____________________________________________________________________
deschis la __________________________________________Sucursala ________________________________
i) Funcţia publică deţinută (dacă este cazul) _________________________
j) Date despre beneficiarul real al tranzacţiilor (dacă este cazul)
Nume
_________________
Prenume
____________________Pseudonim
(dacă
este
cazul):
___________________
Locul
naşterii:
_______________
Data
naşterii:________________
CNP:_________________________________Echivalent
CNP
(numai
pentru
persoane
străine):___________________ Act identitate (BI/CI/paşaport)____, seria ____________, numărul ________,
eliberat de ________________, la data de __________, Domiciliul stabil/Reşedinţa (adresa din BI/CI/paşaport)
str. ________________, nr. ____, bl. ____, sc.____, etaj _______, ap. ______, oraş/localitate
_________________, judeţ/sector ___________, cod poştal ________, ţara __________________, Cetăţenia
____________________, naţionalitatea ___________________, ţara de origine_______________; Rezident
_____________, nerezident ___________________ (se completează cu DA sau Nu, după caz); Telefon fix
____________________,
telefon
mobil
__________________________
e-mail
________________________________________ (dacă este cazul) fax _________________(dacă este cazul)
Notă: Prin beneficiar real se înţelege o altă persoană, fizică sau juridică, în drept să beneficieze direct sau indirect de
fondurile depuse de client, de instrumentele financiare ale clientului, de efectele tranzacţiilor sau de orice alte câştiguri
financiare sau distribuiri de drept care revin clientului.
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k) DEȚINERI INDIVIDUALE SAU ÎMPREUNĂ CU ALTE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE CEL PUŢIN
5% DIN DREPTURILE DE VOT SAU DIN ACŢIUNILE UNEI SOCIETĂŢI TRANZACŢIONATE ÎN CADRUL
BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI, SAU PE PIEŢE EXTERNE:
Compania

Simbol

_________________________________

__________

Compania

Simbol

_________________________________

__________

Compania

Simbol

_________________________________

__________

Nr. Acţiuni
_________
Nr. Acţiuni
_________
Nr. Acţiuni
_________

%deţinut
_______
%deţinut
_______
%deţinut
_______

l) “Persoană care exercită responsabilități de conducere ” sau “persoană care are o legătură strânsă” în temeiul
Art. 3, alin 1 (25-26) din Regulementul UE 596/2014 în cadrul unei societăţi admise la tranzacționare la Bursa de
Valori București?
 NU
 DA ________________________________________________________
(specificați calitatea și simbolul emitentului)
m) PROTECŢIA DATELOR
Subsemnatul/a în calitate de CLIENT al Societăţii Goldring, conform prezentului contract de prestări servicii
 nu interzic

 interzic

utilizarea
oricărora dintre datele mele cu caracter personal în scopul efectuării operaţiunilor de marketing
direct.
Subsemnatul/a declar că înţeleg că prezenta opoziţie nu îmi afectează în niciun fel drepturile şi obligaţiile născute
din contractul de prestări - servicii, opoziţia fiind exclusiv limitată la cele menţionate în paragraful precedent.
Data _________ Semnătura clientului/reprezentantului acestuia ______________________
Data _________ Semnătura clientului/reprezentantului acestuia ______________________
Ştampila SSIF GOLDRING__________________________________
Cererea a fost preluata de catre: ____________________________________________________________________

Semnătura ______________________________________________
Completarea în totalitate a cererii de deschidere cont a fost verificată, vizată şi operată de către:
Persoana responsabilă din departamentul back-office:
Nume/Prenume: ___________________________________________________________________________
Semnătură: _______________________________________________________________________________
Data __________________________________________________
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