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DECLARAŢIE privind identitatea beneficiarului real
1
 şi sursa fondurilor 

 
 
 Subsemnatul ___________________________________________________, rezident/nerezident, cu 
domiciliul în ___________________________________, CNP .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__., 
legitimat prin ____, seria .__.__.__., numărul .__.__.__.__.__.__.__., eliberat la data de 
.__.__/__.__/__.__.__.__., de către ___________, valabil până la data de .__.__/__.__/__.__.__.__., declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunea legii, următoarele: 

o sunt beneficiarul real al fondurilor/activelor deţinute; 
o beneficiarul real al fondurilor/activelor deţinute este: 

 Nume ____________________________ prenume _______________________, cu domiciliul în 
localitatea_______________________________, str. ________________________, nr. .__.__.__.__ 
judeţ/sector_____________, cu reşedinţa în __________________, născut la data de .__.__/__.__/__.__.__.__., 
în localitatea _________________, legitimat prin _____, seria .__.__.__., numărul .__.__.__.__.__.__.__., eliberat 
la data de .__.__/__.__/__.__.__.__., de către ____________, valabil până la data de .__.__/__.__/__.__.__.__., 
cod numeric personal .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__., naţionalitate _______________ nr. tel. 
__.__.__.__.__.__.__.__.__.__., ocupaţia ____________________ nume/denumire angajator 
_______________/natura activităţii proprii ________________, funcţie publică importantă deţinută (persoană 
expusă politic

2
):  

□ DA, funcţia deţinută __________________  
□ NU 
Fondurile utilizate pentru tranzactie provin din următoarele surse: 
□ salarii şi alte drepturi salariale, premii, profit etc.; 
□ venituri din vânzări de produse agricole sau obţinute din munca depusă în societăţi sau asociaţii agricole; 
□ venituri din activităţi autorizate desfăşurate pe cont propriu; 
□ venituri din dividende/dobânzi/vânzări de acţiuni/închirieri; 
□ venituri din surse de protecţie socială (pensii, alocaţii, burse, ajutoare, indemnizaţii); 
□ venituri din vânzarea de bunuri mobile sau imobile; 
□ venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau de autor; 
□ împrumuturi şi credite, sume retrase de la bănci etc.; 
□ alte surse licite (exemple: donaţii, sponsorizări, cadouri, moşteniri etc.)______________________________ 
 
Confirm că datele declarate sunt reale şi corecte. 
Mă oblig să comunic BCR LEASING IFN S.A. orice modificare referitoare la cele declarate. 
N.B. BCR LEASING IFN S.A. îşi rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacţiilor ordonate de client/de a 
înceta relaţiile cu clientul în cazul unor declaraţii false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor 
declarate de client. 
 
Data /Semnătură client 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Beneficiar real - persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o 

tranzacţie sau o operaţiune 
2
 Funcţie publică importantă deţinută (titular de cont curent/beneficiar real) – membrii direcţi de familie (soţul/soţia; copiii şi soţii/soţiile acestora; părinţii) ai persoanelor fizice 

care exercită sau au exercitat funcţii publice importante (dintre care: a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, 
consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi  atacate decât prin 
intermediul unor căi extraordinare de atac; c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinaţii cu 
afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate; e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; f) membri i consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele 
care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi 
apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante (persoanele fizice despre care este de notorietate că: a) orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real 
al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute mai sus sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; b) 
orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca  fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute mai 
sus. După împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă, persoana respectivă nu mai se consideră ca fiind expusă politic 
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