Declaraþie
privind identitatea beneficiarului real
Subsemnatul/ subsemnaþii …………………………………………………………………………………..................
declar/ declarãm în nume propriu în calitate de Client(þi)/ în calitate de reprezentant/(þi) al/ ai
…………………..………... (Clientul) cã urmãtoarele persoane deþin calitatea de beneficiar real al oricãrei
tranzacþii sau operaþiuni ce se realizeazã pe parcursul relaþiei de afaceri [i/ sau ocazionalã dintre Client [i
Finanþator
I. Nume ……………………………………………………....... Prenume ……………………………………………….…....
Pseudonim ………………………………………… Denumire grup de persoane (dacã este cazul) ……………........
Data na[terii ………………………........... Cod numeric personal …………………………………………………..
Locul na[terii ………………………………… Naþionalitate ……………………………….………………………...
Document de identitate tip …………………… serie ………… numãr …………………….. Cetãþenie ………………..
Telefon fix ……………………………. Mobil …………………………………………. Fax …………………………....
Denumirea angajatorului ……………………………………………… Ocupaþie ……………………………….……
Adresa re[edinþei permanente
Stradã …………………………………………………………… nr. ……………. bl……….… sc………….apt………..
Localitate …………………………………… Judeþ/ sector ……………………………….. Cod po[tal ………….....
}arã ………………………………………………………………………………………………..…………………....
Adresa pentru corespondenþã (completaþi numai dacã diferã de adresa re[edinþei permanente)
Stradã ……………………………………………………...…. nr…………… bl…………… sc……………. apt……….
Localitate ………………………………………. Judeþ/ sector …………………………..… Cod po[tal …………...
Declar cã, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 656/2002,
sunt
nu sunt persoanã expusã
politic.
Funcþia publicã importantã deþinutã ……............................................................................................................
Persoanã expusã politic conform
art. 3 (2)
art. 3 (4)
art. 3 (5) din Legea 656/2002
II. Nume ……………………………………………….... Prenume ………………………………….……………………......
Pseudonim ………………………………………………… Denumire grup de persoane (dacã este cazul) …………..
Data na[terii ……………………………... Cod numeric personal ………………………………………………….……..
Locul na[terii …………………………………… Naþionalitate .………………………………………………….………..
Document de identitate tip …………………… serie …………… numãr …………………….. Cetãþenie ……………....
Telefon fix …………………………….…. Mobil ……………………………………… Fax …………………….………..
Denumirea angajatorului ……………………………………………………… Ocupaþie ……………………..……...
Adresa re[edinþei permanente
Stradã ………………………………………………….........….… nr.……… bl……….……. sc…………. apt………….
Localitate ……………………………….......… Judeþ/ sector ………………………………. Cod po[tal ……….…...
}arã …………………………………………….………………………………………………………………….……..
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Adresa pentru corespondenþã (completaþi numai dacã diferã de adresa re[edinþei permanente)
Stradã ……………………………………………… nr………………… bl………………… sc……………. apt……........
Localitate …………………………………............ Judeþ/ sector ……………………………… Cod po[tal ……...…
Declar cã, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 656/2002,
sunt
nu sunt persoanã expusã
politic.
Funcþia publicã importantã deþinutã …….............................................................................................................
Persoanã expusã politic conform
art. 3 (2)
art. 3 (4)
art. 3 (5) din Legea 656/2002
III. Nume ………………………………………......…………… Prenume ……………………………………………..……
Pseudonim ………………………………………… Denumire grup de persoane (dacã este cazul) ……………..……
Data na[terii …………………………………. Cod numeric personal ……………………………………………….……
Locul na[terii …………………………………… Naþionalitate ………………………………………………………..…..
Document de identitate tip …………………… serie ………… numãr ……………………. Cetãþenie …….……….……
Telefon fix …………………………….….. Mobil …………………………………… Fax………..……………….………
Denumirea angajatorului ……………………………………………………… Ocupaþie ………………………..……
Adresa re[edinþei permanente
Stradã ………………………………………………........… nr.…………….. bl……….……. sc…………. apt…….….…
Localitate ……………………………....… Judeþ/ sector ………………………… Cod po[tal ………………..……..
}arã ………………………………….…………………………………………………………………………………...
Adresa pentru corespondenþã (completaþi numai dacã diferã de adresa re[edinþei permanente)
Stradã ……………………………………………………...... nr………… bl…………… sc…………….... apt……......
Localitate …………………………………................ Judeþ/ sector ……………………… Cod po[tal ……………..
Declar cã, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 656/2002,
sunt
nu sunt persoanã expusã
politic.
Funcþia publicã importantã deþinutã …….............................................................................................................
Persoanã expusã politic conform
art. 3 (2)
art. 3 (4)
art. 3 (5) din Legea 656/2002

În funcþie de cele declarate, Finanþatorul î[i rezervã dreptul de a solicita informaþii suplimentare.
Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziþia Finanþatorului informaþiile privind beneficiarul
real menþionate mai sus pentru fiecare beneficiar [i va transmite copii ale documentelor de identitate (BI/ CI
sau pa[aport) ale beneficiarului real.
Nume [i prenume Administrator

Semnãturã

Data semnãrii
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Beneficiar real
Definiþie conform art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea [i sancþionarea spãlãrii banilor, precum [i
pentru instituirea unor mãsuri de prevenire [i combatere a finanþãrii actelor de terorism.
"Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înþelege orice persoanã fizicã ce deþine sau
controleazã în cele din urmã clientul [i/ sau persoana fizicã în numele ori în interesul cãruia/ cãreia se
realizeazã, direct sau indirect, o tranzacþie ori o operaþiune.
(2) Noþiunea de "beneficiar real" va include cel puþin:
a) în cazul societãþilor comerciale:
1. persoana sau persoanele fizice care deþin ori controleazã în cele din urmã o persoanã juridicã prin
deþinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acþiuni ori a unui numãr de acþiuni sau de
drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acþiuni la purtãtor, persoana juridicã
deþinutã sau controlatã nefiind o societate comercialã ale cãrei acþiuni sunt tranzacþionate pe o piaþã
reglementatã [i care este supusã unor cerinþe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaþia
comunitarã ori cu standarde fixate la nivel internaþional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul
deþinerii a cel puþin 25% din acþiuni plus o acþiune;
2. persoana sau persoanele fizice care exercitã în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de
conducere ale unei persoane juridice;
b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevãzute la lit. a), sau al altor entitãþi ori construcþii juridice
care administreazã [i distribuie fonduri:
1. persoana fizicã care este beneficiarã a cel puþin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitãþi
ori construcþii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaþi;
2. grupul de persoane în al cãror interes principal se constituie ori funcþioneazã o persoanã juridicã sau o
entitate ori construcþie juridicã, în cazul în care persoanele fizice care beneficiazã de persoana juridicã sau de
entitatea juridicã nu au fost încã identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercitã controlul asupra a cel puþin 25% din bunurile unei persoane
juridice sau ale unei entitãþi ori construcþii juridice."
Persoanã expusã politic
"Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercitã sau au
exercitat funcþii publice importante, membrii familiilor acestora, precum [i persoanele cunoscute public ca
asociaþi apropiaþi ai persoanelor fizice care exercitã funcþii publice importante.
(2) Persoanele fizice care exercitã, în sensul prezentei legi, funcþii publice importante sunt:
a) [efii de stat, [efii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii
prezidenþiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
b) membrii curþilor constituþionale, membrii curþilor supreme sau ai altor înalte instanþe judecãtore[ti ale cãror
hotãrâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor cãi extraordinare de atac;
c) membrii curþilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraþie ale bãncilor centrale;
d) ambasadorii, însãrcinaþii cu afaceri, ofiþerii de rang înalt din cadrul forþelor armate;
e) conducãtorii instituþiilor [i autoritãþilor publice;
f) membrii consiliilor de administraþie [i ai consiliilor de supraveghere [i persoanele care deþin funcþii de
conducere ale regiilor autonome, ale societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat [i ale companiilor
naþionale.
(3) Niciuna dintre categoriile prevãzute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care ocupã funcþii
intermediare sau inferioare. Categoriile prevãzute la alin. (2) lit. a) - e) cuprind, dupã caz, funcþiile exercitate
la nivel comunitar sau internaþional.
(4) Membrii familiilor persoanelor care exercitã funcþii publice importante sunt, în sensul prezentei legi:
a) soþul/ soþia;
b) copiii [i soþii/ soþiile acestora;
c) pãrinþii.
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(5) Persoanele cunoscute public ca asociaþi apropiaþi ai persoanelor fizice care exercitã funcþii publice
importante sunt:
a) orice persoanã fizicã ce se dovede[te a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitãþi
juridice împreunã cu oricare dintre persoanele prevãzute la alin. (2) sau având orice altã relaþie privilegiatã
de afaceri cu o astfel de persoanã;
b) orice persoanã fizicã ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitãþi juridice
cunoscute ca fiind înfiinþatã în beneficiul uneia dintre persoanele prevãzute la alin. (2)."
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