
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Cerere de plată prin virament bancar – persoane fizice 
Returnare capital – Fondul Proprietatea S.A. 

 
Subsemnatul 

___________________________________________________, 

având codul numeric personal   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, domiciliat în 

___________________________________________________ 

str _________________________________ nr______bl______ 

sc______ ap______ sector/județ  ________________________, 

în calitate de acţionar/împuternicit/tutore/curator pentru contul de 

acţiuni înregistrat în registrul acţionarilor Fondul Proprietatea SA 

sub CNP   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,  

 

declar pe propria răspundere că doresc virarea sumei de bani 

reprezentând returnare de capital aprobată în AGEA Fondul 

Proprietatea din data de 31 octombrie 2016, în contul nr. 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| (format IBAN), 

codul SWIFT |__|__|__|__| |__|__|__|__|  

moneda |__|__|__|__|  

titular cont __________________________________________, 

CNP / Pașaport titular  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

deschis la banca _____________________________________ 

sucursala  __________________________________________ 

 
 
 
 
Anexez următoarele documente (bifați varianta potrivită cazului dvs.): 
 
 
  Pentru viramentele în alte bănci decât BRD, se anexează: 

 extras de cont certificat de banca unde se solicită 
transferul sumei provenite din returnarea de capital sau 
document doveditor din care să reiasă titularul contului 
bancar mai sus menționat. Titularul contului poate fi doar 
acționarul sau, după caz, împuternicitul acestuia.  

 
 

  În calitate de deţinător al acţiunilor cu rezidența în 
România anexez la prezenta cerere următoarele acte 
doveditoare: 

 copie act de identitate (carte / buletin de identitate) din 
care să rezulte codul numeric personal. Identificarea 
acționarului de către bancă urmând a se face după 
această informație.  

 
În situaţia schimbării numelui acționarului (căsătorie, divorţ), se 
anexează şi:  

Payment Request Form – Individuals 
Return of Capital – Fondul Proprietatea S.A. 

 

I, the undersigned  

___________________________________________________, 

personal identification number (CNP)  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, domiciled in 

____________________________________________________ 

street ___________________________ no______ block______ 

entry______ apt______ district/county_____________________, 

in my capacity of shareholder/ proxy/legal guardian/ trustee of the 

shares account holder registered in Fondul Proprietatea SA 

shareholders’ register under the Personal Identification Number 

(CNP) 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,  

 

hereby declare that I instruct the Bank to transfer the amounts 

corresponding to the return of capital approved by the Fondul 

Proprietatea’s shareholders during the 31st  of October 2016 

EGM, to the account no. 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| (IBAN), 

SWIFT code |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

currency |__|__|__|__| 

account holder _______________________________________, 

Holder’s CNP / Passport ID 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

opened with the bank  __________________________________ 

branch ______________________________________________ 

 
For bank transfers, please include the following documentation 
(check the appropriate option): 
 
  For transfers in other banks than BRD, will be also enclosed: 

 statement of account certified by the recipient bank where 
the amount representing the return of capital is requested 
to be transferred or any other document issued by the bank 
confirming the holder of the aforementioned bank account. 
The holder of the bank account may be the shareholder, 
or, as the case may be, the shareholder’s proxy.  

 
  As holder of the shares resident in Romania, I attach 

hereto the following supporting documents: 

 copy of the identity documents (the identity card (old or 
new format)) showing the personal identification number. 
The shareholder will be identified by the bank based on 
this information.  

 
 
In case of change of the investor’s name (marriage, divorce): 

 copy of the name changing document is required.  



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 copia actului de schimbare a numelui. 
 

  În calitate de deţinător al acţiunilor cu rezidența în alte 
state decât România anexez la prezenta cerere următoarele 
acte doveditoare: 

 copie act de identitate sau pașaport (document cu care se 
identifică acționarul având înscrise date de identificare ce 
trebuie să corespundă cu cele cu care este înregistrat în 
evidențele Depozitarului Central).  

 
  În calitate de împuternicit al deţinătorului de acţiuni 

anexez la prezenta cerere următoarele acte doveditoare: 

 procura specială autentificată la notariat (în original) sau 
copie legalizată după aceasta, care cuprinde 
împuternicirea de a solicita plata returnării de capital, 
având o vechime de maxim 3 ani raportat la data la care 
se efectuează plata, cu exceptia cazului în care procura 
are o vechime mai mare de 3 ani şi este validă la data 
efectuării plății); 

 copie act de identitate al împuternicitului (act de identitate – 
carte / buletin de identitate – pentru cetățenii români și 
pașaport pentru cetățenii străini). 

 
  În calitate de tutore al deţinătorului de acţiuni anexez la 

prezenta cerere următoarele acte doveditoare: 

 copie act juridic ce instituie tutela, în cazul tutorelui care nu 
este unul dintre părinți;  

 copie act de identitate al tutorelui (act de identitate – carte / 
buletin de identitate – pentru cetățenii romani și pașaport 
pentru cetățenii străini); 

 copie certificat de naștere acționar. 
 

  În calitate de curator al deţinătorului de acţiuni anexez la 
prezenta cerere următoarele acte: 

 copie act juridic ce instituie curatela; 

 copie act de identitate al curatorului (act de identitate – 
carte / buletin de identitate – pentru cetățenii români și 
pașaport pentru cetățenii străini); 

 copie act de identitate al deţinătorului (act de identitate –
carte / buletin de identitate – pentru cetăţenii români şi 
paşaport pentru cetăţenii străini). 

 
 
Nota:  

 Documentele anexate formularului, transmise prin poştă 
de acţionarii rezidenţi, trebuie să fie legalizate. 

 Documentele anexate formularului, transmise prin poştă de 
acţionarii nerezidenţi, trebuie să fie legalizate şi apostilate. 

 Documentele prezentate intr-o limbă străină vor fi însoțite 
de traducerea legalizată în limba româna (mai puțin 
pentru documentele de identitate), iar dacă sunt emise de 
o autoritate străina acestea trebuie să fie apostilate sau 
supralegalizate, după caz. 

 
Nu se vor efectua plăți de distribuții în următoarele cazuri: 

 către acționarii al căror CNP din actele prezentate nu 
concordă cu cel înscris în evidențele băncii și primite de 
la Depozitarul Central. Aceștia vor fi îndrumați către 
Depozitarul Central. 

 către moștenitorii acționarilor, în baza certificatelor de 
moştenitori. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul 
Central. 

 
 

 
 

  As holder of the shares NOT resident in Romania, I attach 
hereto the following supporting documents: 

 copy of the identity papers or passport (the identification 
document of the shareholder containing identification data  
which match the data recorded in the records of the 
Central Depository). 

 
 
  As proxy of the holder of shares, I attach hereto the 

following supporting documents: 

 special power of attorney authenticated by a  public notary 
(original copy) or a notarised copy of the special power of 
attorney authorising the proxy to request on behalf of the 
shareholder the return of capital, no older than 3 years as to 
the date of payment (unless the power of attorney is issued 
for more than 3 years and is valid on the  payment date);  

 copy of the proxy’s identity papers (the identity card – old 
or new format – for the Romanian citizens and passport for 
the foreign citizens). 

 
 
  As legal guardian of the holder of shares, I attach hereto 

the following supporting documents: 

 copy of the legal document establishing the guardianship if 
the legal guardian is not one of the parents; 

 copy of the guardian’s identity papers (the identity card – 
old or new format – for the Romanian citizens and passport 
for the foreign citizens); 

 copy of the shareholder’s birth certificate.  
 

  As trustee of the holder of shares, I attach hereto the 
following supporting documents: 

 copy of the legal document establishing the trusteeship; 

 copy of the trustee’s identity papers (the identity card – old 
or new format – for the Romanian citizens and passport for 
the foreign citizens); 

 copy of the holder's identity papers (the identity card (old 
or new format) for the Romanian citizens and passport for 
the foreign citizens). 

 
 
Note: 

 The attached documents sent by mail for resident 
shareholders must be notarised.  

 The attached documents sent by mail for non-resident 
shareholders must be notarised and apostilled.  

 Any documents submitted in a foreign language shall be 
accompanied by their legalized translation in Romanian 
(save for the identification documents), and, if they are 
issued by a foreign authority, they shall be apostilled or 
super-legalized, as the case may be. 

 
No distribution payments will be performed in the following 
cases: 

 in case of those shareholders for which the personal 
identification number does not coincide with the records 
received from Central Depositary. They will be redirected 
towards the Central Depository.  

 to the shareholders’ heirs, based on heirs certificate. They 
will be redirected towards the Central Depository. 

 



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cazul coproprietarilor, plățile se vor procesa sub condiția 
semnării prezentei cereri de toți coproprietarii, personal sau 
prin reprezentantul convențional/legal.  
 
Banca va certifica copiile documentelor prezentate de 
acționari cu documentele în original aduse de aceștia la 
unitățile BRD. 
 
Banca își rezervă dreptul de a solicita documente 
suplimentare în urma analizării cererilor. 
 
 
 

Telefon _____________________________________________ 

E-mail ______________________________________________ 

Data _______________________________________________ 

Semnătura solicitantului 

__________________________________ 

 

In case of the co-owners, the payments shall be processed 
provided that all co-owners will sign this request, in person 
or through their legal and/or conventional representative.  
 
The Bank will certify the copy of the documents, which are 
presented by the shareholders with the originals documents 
at the BRD branches. 
 
The Bank reserves the right to request additional documents 
following the analysis of the request.  
 
 
 

Telephone ___________________________________________ 

E-mail  ______________________________________________ 

Date  _______________________________________________ 

Signature 

__________________________________ 

 


