
 

PROCURA SPECIALA 

 

 

Subsemnatul /Subsemnata  _____________, cetatean _____________ , nascut(a) la data de ___________, in __________ , 

codul numeric personal ___________, domiciliat(a) in ___________________, in calitate de reprezentant legal al  

_______________ , cu sediul social/ profesional in ____________________, Cod unic de inregistrare / Cod inregistrare 

fiscala  __________________, Numar de inregistrare in Registrul Comertului/ in Registrul/ Tabloul profesional 

_________________________, care este la data prezentei client al bancii Raiffeisen Bank S.A., cu sediul social in 

Romania, Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr.246C , Cladirea Sky Tower, Numar de ordine in Registrul Comertului: 

J40/44/1991, Cod unic de identificare 361820, 

 

Prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe __________________________________________, cetatean 

____________________ nascut(a) la data de __________________, in __________________, cu codul numeric personal 

________________, domiciliat(a) in ______________, care se legitimeaza cu _________ seria _________ nr._________, 

emis(a) la data de __________ de ____________________________, valabil pana la data de ____________________,  

 

Sa ma reprezinte in fata bancii Raiffeisen Bank S.A., pentru a efectua in numele meu si pe seama _______, pe care o/il 

reprezint, urmatoarele: 

 

1. Sa solicite bancii sa efectueze in bazele de date ale acesteia si in dosarul juridic al clientului, constituit la banca, 

actualizarea datelor de cunoastere a clientele, solicitate de banca pentru clientul ____________,  cu sediul social/ 

profesional in ___________________________________________________________, Cod unic de inregistrare / 

Cod inregistrare fiscala  __________________, Numar de inregistrare in Registrul Comertului/ in Registrul/Tabloul 

profesional ______________________, al carui reprezentant legal sunt, avand puterea de a angaja acest client in 

relatia cu Raiffeisen Bank S.A., in scopul continuarii relatiei de afaceri dintre acest client si banca.   

 

Cunosc faptul ca : (i) actualizarea datelor de cunoastere a clientelei trebuie efectuata periodic, la cererea bancii sau 

ori de cate ori intervin modificari ale informatiilor furnizate anterior bancii, (ii) analiza informatiilor actualizate 

efectuata in conformitate cu normele interne ale acestei banci, in baza carora carora sunt identificati clientii in 

scopul prevenirii şi combaterii folosirii serviciilor bancare pentru spălărea banilor şi/sau finanţărea terorismului, in 

acord cu legislatia specifica in vigoare, (iii) rezultatul analizei informatiilor actualizate influenteaza relatia de afaceri 

aflata in derulare.  

 

Pentru indeplinirea mandatului incredintat, mandatarul meu:  

 

(i) va completa in mod corespunzator toate informatiile solicitate de banca si va semna olograf in fata reprezentantului 

bancii, in numele meu si pe seama clientului  __________________ pe care il reprezint, orice documente considerate 

necesare de catre banca (formulare/cereri/declaratii) si care sunt puse la dispozitia mandatarului meu, inclusiv editia in 

vigoare la data semnarii a Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pentru Persoane Juridice/ Entitati fara 

personalitate juridica, publicata pe site-ul www.raiffeisen.ro, pe care o va accepta semnand ultima pagina a documentului 

ce va fi pus la dispozitia mandatarului de catre banca pe suport hartie;  

 

(ii) va da orice declaratii si va transmite bancii orice documente considerate neesare de mandatarul meu si/sau care ii sunt 

solicitate de catre banca, in scopul actualizarii datelor de cunoastere a clientelei pentru clientul _______________ , pe 

care il reprezint, precm, dar fara a se limita la : 

- informatii si documente despre si/sau in legatura cu clientul _______ si cu subsemnatul (ta) mandatar in calitatea mea 

de reprezentant legal al clientului, inclusiv informatii financiare despre client, indicarea sursei fondurilor  ce se deruleaza 

prin conturile clientului deschise la banca si a scopului si naturii relatiei de afaceri cu  Raiffeisen Bank S.A., codul numeric 

personal inscris in actul meu de identitate si o copie a actului meu de identitate, pe care este imputernicit sa o semneze pentru 

conformitate cu originalul, precum si orice alte date cu sau fara caracter personal despre mine, solicitate de banca;   

 

(iii) va identifica si va indica bancii persoana fizica/ persoanele fizice care are/au calitatea de beneficiar real in raport 

cu clientul  _______________ , in conformitate cu legislatia in vigoare privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, va declara in formularele furnizate de banca pentru acest scop, orice 

informatii si documente continand informatii cu sau fara caracter personal solicitate de banca despre beneficiarul real, 

inclusiv codul numeric personal si o copie a actului de identitate al beneficiarului real, pe care este imputernicit sa o semneze 

pentru conformitate cu originalul.  

 

2.  Mandatarul meu nu va putea denunta, rezilia sau modifica contractele incheiate cu Raiffeisen Bank S.A. de 

clientul  _______________, nu va putea incheia contracte noi si nu va putea modifica persoana de contact 

desemnata in relatia cu Raiffeisen Bank S.A anterior executarii mandatului de catre acesta. 



 

 

DECLARATII ALE MANDANTULUI 

 

Subsemnatul /Subsemnata  _____________, cetatean _____________ , nascut(a) la data de ___________, in __________ , 

codul numeric personal ___________, avand domiciliul in ________________________________, in calitate de mandant 

si de reprezentant legal cu puterea de a angaja _______________, avand datele de identificare mentionate mai sus in 

cuprinsul acestui mandat, in relatia cu Raiffeisen Bank S.A., declar urmatoarele:  

 

- toate datele si informatiile declarate de mandatarul meu bancii Raiffeisen Bank S.A. in executarea prezentului mandat 

sunt opozabile mie si _______________ al carui reprezentat legal sunt si imi asum raspunderea pentru realitatea si 

corectitudine acestora.   

- imi asum faptul ca este responsabilitatea mandatarului meu sa imi aduca la cunostinta continutul tuturor documentelor pe 

care le va completa si semna in relatia cu Raiffeisen Bank S.A., in executarea prezentului mandat.  

- este si ramane in continuare opozabil mie si _______________  pe care o/il reprezint, cel mai recent specimen de 

semnatura in raport cu data prezentului mandat, dat de subsemnatul/subsemnata bancii Raiffeisen Bank. S.A., acesta urmand 

a fi utilizat in continuare in relatia dintre _______________  si aceasta banca.   

- cunosc si accept continutul Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pentru Persoane Juridice/Entitati fara 

personalitate juridica - Editia 03 decembrie 2019, publicate pe pagina de Internet a Raiffeisen Bank S.A. : www.raiffeisen.ro. 

- cunosc si accept faptul ca Raiffeisen Bank SA poate alege :  

(i) sa utilizeze pentru transmiterea documentelor completate de mandatarul meu in executarea acestui mandat si/sau a 

comunicarilor/ notificarilor/solicitarilor scrise in legatura cu relatia de afaceri dintre aceasta banca si clientul sau,  

_______________ , oricare dintre adresele postate si/sau de email si/sau numerele de telefon mobil ale clientului si/sau ale 

subsemnatului/subsemnatei, ce vor fi declarate de mandatar in cuprinsul documentatiei completate in executarea mandatului 

incredintat, si/sau functia inbox a Serviciului Raiffeisen Online sau a Serviciului Extras Electronic contractat de client,  

ori (ii) sa imi predea mie personal sau mandatarului meu aceste documente, oricare astfel de comunicare fiind opozabila  

___________________  . 

- am luat cunostinta despre prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr.679/2016 si despre drepturile 

de care beneficiaza Persoanele Vizate in acest context, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la 

rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea 

datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a obtine interventie umana in cazul unei decizii individuale automate, dreptul de a se 

adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  

-  cunosc faptul ca informatii complete despre modul în care Raiffeisen Bank SA prelucreaza datele cu caracter personal se 

regasesc in Condițiile Generale ale Operațiunilor Bancare pentru Entitățile și Entitățile Juridice fără personalitate juridică -  

Editia in vigoare la data semnarii prezentului mandat, disponibile la adresa https://www.raiffeisen.ro/imm/in-sprijinul-

tau/informatii-utile/, precum si ca informații actualizate despre modul în care Raiffeisen Bank SA prelucrează datele cu 

caracter personal sunt prezentate si în Politica de confidențialitate și confidențialitate, disponibilă la adresa: 

www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/ . 

- cunosc faptul ca este responsabilitatea ____________________, pe care il reprezint, de a informa toate persoanele 

fizice care (i) sunt desemnate in calitate de Persoana de contact, Reprezentant legal sau conventional al clientului in relatia cu 

Raiffeisen Bank S.A., Reprezentanti autorizati pe Conturile clientului si/sau Utilizatori ai instrumentelor de plata emise la 

cererea clientului, (ii) sunt declarate ca avand calitatea de Beneficiar real, in conformitate cu legislatia in vigoare privind 

cunosterea clientelei in scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, (iii) se regasesc intre membrii 

Grupului de clienti aflati in legatura constituit de banca pentru acest client, (iv) au calitatea de Codebitori sau Garanti ai 

clientului in relatia acestuia cu Raiffeisen Bank S.A, despre modalitatea in care Raiffeisen Bank SA va prelucra datele cu 

caracter personal ale acestora, furnizate bancii pe durata derularii relatiei de afaceri si a contractelor incheiate de client cu 

Banca.  

 

 

Mandatul este netransmisibil. 

Mandatul este valabil pana la data de  ________________. 

 

Pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu ma va reprezenta in relatia cu Raiffeisen Bank S.A. si 

va semna in numele meu si pe seama ____________________ oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, 

semnatura sa fiindu-mi opozabila mie si entitatii pe care o reprezint.  

 

 

MANDANT  

 

_______________ 

 

 


