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Informații privind clientul înainte de încheierea oricărei relații de afaceri 
 

 
 
 
 

 
 
 

INFORMAȚII DESPRE CLIENT 

Denumire ___________________________________________________________________________________________________ 

Forma Juridică _______________________________________________________________________________________________ 

Cod unic de înregistrare(CUI)/echivalent pentru persoane juridice străine_______________________________________________ 

Număr, Serie, Dată Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Autorități similare ori echivalente: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Capital social subscris și vărsat _______________________________________________ 

Adresă Sediu     Social        Central     Sucursala 

Localitate:_____________________Strada_______________________________________, Nr. ____, Bloc_______, Sc._____, 

Et.____, Ap._____, Judet/Sector.______________Țara_______________________Cod Postal _______________________ 

Telefon___________________ Fax _________________ Email: ______________________________ Pagina internet 

_____________________ 

 

Tipul și natura activității desfășurate: Cod CAEN activitate principală............................................................................ 

Scopul și natura relației de afaceri derulată cu OTP Asset Management România SAI SA:  

  apreciere capital/economisire;   investiții speculative  

Sursa fondurilor.............................................................................................................. ................................................................... 

Structura acționariatului/asociaților _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Administratori, persoane cu funcții de conducere sau mandate de reprezentare 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Societate cu acțiuni la purtător 

Da      Nu      

PERSOANE JURIDICE  
 
 

http://www.otpfonduri.ro/
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Lista constitutorilor / fiduciarilor__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

În cazul Fiduciarilor toate persoanele următoare: 

-constitutorul(constitutorii) _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

-fiduciaru(fiduciarii) __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

-protectorul(protectorii), dacă exisă _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REFERINȚE BANCARE 

Banca: _____________________________________________ 

Sucursala/Agentia: ________________________________________ 

IBAN: ____ ___________________________________________ 

Nume şi Prenume Reprezentant Legal_________________________________________________________________  

Dată naștere:………………….., locul nașterii: Țara:………………………; Localitatea:………………………….. 

Cod Numeric Personal ..................................................Tip/ Serie/ Număr act de identitate....... eliberat de................................... la data 

de........................ 

Rezident      Nerezident      

 

Adresa de domiciliu:  Stabil   Reședință  Rezidență                 alt atribut ____________________ 

Localitate:___________________________ Strada_________________________________, Nr.______, Bloc________, Sc.____, 

Et.___, Ap.____, Judet/Sector.__________ Țara.__________________ Cod Postal __________ Telefon ___________________ 

Fax ________________Email: ___________________________ 

Cetățenia.......................................Naționalitate...................................., Țara de origine................................... 

 

Profesia________________________, Ocupația___________________________, Locul de muncă /natura activității proprii (ultimul loc 

de muncă, dacă e pensionar): ________________________________________________________ 

REPREZENTANT LEGAL 
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Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:  
 

 sunt rezident al SUA   nu sunt rezident al SUA  
 

 sunt beneficiarul real al investițiilor ce vor fi efectuate în Fond.  

 

 nu sunt beneficiarul real al investițiilor efectuate în Fond. În cazul în care beneficiarul real/ beneficiarii reali este/ sunt alte persoane, clientul 
are obligația să precizeze: 
 
Numele și prenumele beneficiarului real/beneficiarilor reali ...................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funcția Publică Deținută____________________________ 
 

 Persoana Expusă Public:   DA,  NU    dacă DA, detaliați____________________________ 

 membru al familiei persoanei expuse public: _________________________________________ 

persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public: __________________________________ 

Nume şi Prenume _Imputernicit________________________________________________________________  

Dată naștere:………………….., locul nașterii: Țara:………………………; Localitatea:………………………….. 

Cod Numeric Personal ..................................................Tip/ Serie/ Număr act de identitate....... eliberat de................................... la data 

de........................ 

Rezident      Nerezident      

Adresa de domiciliu:  Stabil   Reședință  Rezidență                 alt atribut ____________________ 

Localitate:___________________________ Strada_________________________________, Nr.______, Bloc________, Sc.____, 

Et.___, Ap.____, Judet/Sector.__________ Țara.__________________ Cod Postal __________ Telefon ___________________ 

Fax ________________Email: ___________________________ 

Cetățenia.......................................Naționalitate...................................., Țara de origine................................... 

Profesia________________________, Ocupația___________________________, Locul de muncă /natură activitații proprii (ultimul 

loc de muncă, dacă e pensionar): ________________________________________________________ 

 
Funcția Publică Deținută____________________________ 
 

 Persoană Expusă Public:   DA,  NU    dacă DA, detaliați____________________________ 

 membru al familiei persoanei expuse public: _________________________________________ 

persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public: __________________________________ 

Împuternicit 
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Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:  
 

 sunt rezident al SUA   nu sunt rezident al SUA  

 
 
 

Beneficiari reali 
 
Pentru fiecare beneficiar real se completează următoarele: 

 

Funcția Publică Deținută_____________________________________ 

 Persoană Expusă Public:  DA,  NU    dacă DA, detaliați____________________________ 

 membru al familiei persoanei expuse public: _________________________________________ 

 persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public: __________________________________ 

 rezident al SUA    nerezident al SUA 

 
 
 

 
1.  Este clientul „ investitor calificat  ”, în înțelesul legislației privind piața de capital? 

DA    NU  
         Dacă DA, dați detalii_____________________________________________________________________ 

 
 
2.  Face clientul parte din categoria „ clienților profesionali ” în înțelesul legislației privind piața de capital? 

DA    NU  
         Dacă DA, dați detalii_____________________________________________________________________ 

 

Nume şi Prenume Beneficiar Real _________________________________________________________________ 

Pseudonim __________________________________________________ 

Cod Numeric Personal________________________ 

Tip/ Serie/ Număr act de identitate___________________________ eliberat de______________________la data de____________ 

Dată naștere: _____________, locul nașterii: Țara:___________________; Localitatea:______________________________ 

Cetățenia_______________, Naționalitatea___________________, Țara de origine: _____________________________________ 

Rezident      Nerezident      

Adresa de domiciliu:  Stabil   Reședință  Rezidență                 alt atribut ____________________ 

Localitate:___________________________ Strada_________________________________, Nr.______, Bloc________, Sc.____, 

Et.___, Ap.____, Judet/Sector.__________ Țara.__________________ Cod Postal __________ Telefon ___________________ 

Fax ________________Email: ___________________________ 

Profesia________________________, Ocupația___________________________, Locul de muncă /natura activității proprii (ultimul 

loc de muncă, dacă e pensionar): ________________________________________________________ 
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3.  Clientul a avut/are conturi deschise la alte societăți de servicii financiare / societăți de administrare a investițiilor din România? 
DA    NU  

         Dacă DA, dați detalii_____________________________________________________________________ 

 

 

4.  Indicați nivelul de cunoștințe financiare: 

Foarte bun               Bun            Suficient                 Deloc  
 

 
5. Experiența în domeniul financiar: 
 Fără experiență      
 Investiții în acțiuni      
 Investiții în obligațiuni     
 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare   
                Fonduri de investiții alternative    
 Investiții în instrumente financiare derivate   
 

 
6. Estimarea valorii de început a investiției: 
  >1000 lei    
  1000 – 5000 lei   
  5000 – 10.000 lei   
  10.000 – 50.000 lei   
  peste 50.000 lei   
 

 
7. Durata previzionată a investiției:  
  sub 1 an     
  între 1 – 3 ani    
  între 3 – 5 ani    
  peste 5 ani    
 

 
8.  Indicați obiectivele investiționale:  

Risc înalt (Speculativ)         Risc mediu spre ridicat         Risc mediu              Risc scăzut spre mediu         Risc scăzut  
 
 

 
 
9. Documente necesare și atașate la prezenta cerere: 

 
1. act constitutiv actualizat în copie; 
2.certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/autoritatea competentă din statul de origine; 
3. Certificat Constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Recom on-line – în original (pentru societățile 
comerciale) sau autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără 
personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului; 
4. hotărârea organului statutar (AGA/CA/Asociat Unic)  prin care se împuternicește o persoană fizică să reprezinte societatea în relația cu 
Fondul, în cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât reprezentantul legal al societății; Hotărârea nu este necesară dacă 
Reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitul pentru completarea Cererii de Adeziune-Subscriere; 
5. copie act de identitate cu fotografie reprezentant legal/ împuternicit (CI/ BI pentru cetățenii români, document național de 
identitate/Pașaport - pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, Pașaport – pentru cetățenii 
din statele terțe; 
6. dovada înregistrării beneficiarului real sau informații din registrele centrale prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 sau din 
registrele similare din alte jurisdicții dacă aceste date sunt disponibile. 
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Pentru persoanele nerezidente, documentele trebuie traduse în limba română, de către un traducător autorizat. 
 

 
În cazul în care nu doriți să furnizați informațiile solicitate în prezentul document, vă avertizăm că refuzul 

dumneavoastră de a furniza informații complete sau eronate, poate conduce la imposibilitatea încheierii unei relații de afaceri, 
societatea având drepul să refuze încheierea oricăror relații de afaceri. 
 

 
 

DECLARAȚII 
 

Subscrisa ……………………………………………., înregistrată la ORC sub nr. ……………………………………, CUI 

…………………………………………………. prin Reprezentantul său legal……………………………………………….. în calitate/ funcția 

de ……………………………………..., declar pe propria răspundere, următoarele: 

• societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare și îndeplinește condițiile legale de 
funcționare: 
  Declar că datele și informațiile conținute în prezentul document sunt reale, complete și fără omisiuni şi mă oblig faţă de OTP 
Asset Management România S.A.I. S.A. să transmit orice schimbare intervenită în datele menţionate precum și documentele 
justificative. 
  declar că cunoștiință de reglementările cu prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și mă angajez 
ca oricând va apărea o modificarea datelor, informațiilor și documentelor cu privire la identificare, menționate în prezentul 
document, să informez OTP Asset Management România SAI SA și să transmit toate documentele doveditoare. Suplimentar, 
accept ca oricând va fi considerat necesar, să răspund de îndată solicitărilor de confirmare/revizuire a informațiilor de 
identificare, cunoscând că lipsa unui răspuns imediat la solicitările Societății determină blocarea realizării operațiunilor cu 
Instrumente financiare. 
   declar că am cunoștință de faptul că declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform 
prevederilor Codului Penal. 
 declar că am fost informat asupra faptului că OTP Asset Management România S.A.I. S.A. prelucrează datele cu caracter 
personal ale investitorilor în scopul exclusiv de prestare de servicii în conformitate cu OUG 32/2012, în baza autorizației eliberate 
de către ASF nr. 2620/18.12.2007. Cunosc faptul că datele mele cu caracter personal vor fi dezvăluite instituțiilor implicate în 
desfășurarea activității societății, la cererea motivată a acestora, și  anume către: agenți custode, depozitari, operator de 
piață/operator de sistem, Depozitarul Central, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor și ASF, precum și 
autorităților judecătorești și autorităților publice și sunt de acord cu prelucrarea, de către Societate, în calitate de operator și/sau 
de către alte persoane lucrând în baza instrucțiunilor Societății, a datelor mele personale. 
 declar faptul că în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 și oricăror alte dispoziții legale europene și/sau 
naționale referitoare la Protecția Datelor cu Caracter Personal, am fost informat de existenţa următoarelor drepturi cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal: dreptul de fi informat, de a avea acces la acestea, dreptul la rectificarea sau ştergerea 
acestora („dreptul de a fi uitat”) sau la restricţionarea prelucrării sau a opoziției la prelucrări, precum şi a dreptului la 
portabilitatea datelor, dreptului de a depune plângere în faţa Autorităţii de Supraveghere, dreptului de a nu face obiectul unei 
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și a dreptului de retragere a consimțământul în 
orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de 
către Societate și/sau de către alte persoane care lucrează în baza instrucțiunilor Societății anterior retragerii consimțământului. 
Pentru exercitarea acestor drepturi, mă pot adresa, în orice moment, cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Societății din 
București, Aleea Alexandru, nr. 43, sect. 1. 
 declar că am fost informat asupra faptului că voi primi informații privind acțiunile întreprinse în urma unei astfel de cereri, fără 
întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi prelungită 
cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Voi fi informat cu privire la orice 
astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intârzierii. 

Clientul declară prin prezenta că a fost avertizat asupra faptului că refuzul său de a furniza OTP Asset Management România SAI 

SA informațiile din prezentul document sau furnizarea de informații incomplete sau eronate conduce la imposibilitatea societății 

de a accepta încheierea oricărei relații de afaceri. 

 

 
 
 
Data: ____________________  Semnătură client: ____________________ 
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