
FORMULAR COLECTARE COD IBAN 

 

 

 

Subsemnatul/subscrisa ........................................................., domiciliat/cu sediul in 

..........................., str. ........................, nr. ..................., bl. ......., sc. ........, ap. ........, sector/judeţ 

...................., identificat cu BI/CI/Paşaport seria ........ nr. .............../inmatriculat la Registrul 

Comertului sub nr. ........, C.N.P./CUI ..........................................., E-mail ................................, 

tel: ........................prin prezenta solicit ca plata oricaror sume de bani ce mi se cuvin ca 

urmare a calitatii mele de detinator de instrumente financiare la emitentii inregistrati în 

sistemul Depozitarului Central S.A. sa se efectueze în contul nr. 

........................................................., deschis la Banca ............................................. 

Declar că imi asum corectitudinea datelor furnizate si sunt de acord ca numarul de cont indicat 

mai sus sa fie inregistrat in baza de date a Depozitarului Central S.A. si sa fie folosit pentru a mi 

se distribui orice sume de bani ce mi se cuvin/mi se vor cuveni din relatia mea cu emitentii 

pentru care Depozitarul Central S.A. presteaza servicii de registru/servicii de distribuire sume de 

bani. 

De asemenea, ma oblig sa comunic Depozitarului Central orice modificare a informatiilor legate 

de contul mai sus indicat, in caz contrar societatea Depozitarul Central S.A. fiind exonerata de 

orice raspundere cu privire la eventuale plati prin virament bancar efectuate in acest cont si 

esuate datorita modificarilor ce nu i-au fost aduse la cunostinta. 

Am luat la cunostinta de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date, cu modificarile si completarile ulterioare şi sunt de acord ca datele legate de codul meu 

IBAN sa fie prelucrate de Depozitarul Central S.A.  

Anexez: 

________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Solicitant:        Data: 

Nume si Prenume: ______________________ 

Calitatea _________________ 

Semnatura/Stampila:  _________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Documente necesar a fi transmise in vederea inregistrarii codului IBAN: 

Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau 

convenţional, vor transmite Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care vor fi 

precizate banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare, 

insotit de: 

 copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de 

titular „conform cu originalul”; 

 extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma 

existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului 

IBAN, in original; 

 copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau 

conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”; 

 Copie dovada plata tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise 

catre Depozitarul Central); 

 

Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, 

vor transmite Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care vor fi precizate banca 

si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare, insotit de: 

 copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”; 

 copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat 

constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de 

nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”; 

 copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, 

daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”; 

 extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma 

existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in 

original; 

 Copie dovada plata tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise 

catre Depozitarul Central); 

 

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana 

iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa 

caz. 

 

Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, 

Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central. 

 

In situatia in care documentatia transmisa de Detinatorii de instrumente financiare este 

incompleta, Depozitarul Central isi rezerva dreptul de a solicita completarea acesteia.  

 

Tariful perceput pentru inregistrarea codului IBAN: 
 

Inregistrarea codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor 

prin virament bancar - detinator persoana fizica 

                                      

5 Lei 

se percepe pe solicitare 

Inregistrarea codului IBAN utilizat pentru efectuarea platilor 

prin virament bancar - detinator persoana juridica 

                              

10 Lei 

se percepe pe solicitare 



 

 


