Informatii utile pentru investitori
EFECTUAREA TRANSFERURILOR DIRECTE PENTRU CAUZA DE
MOARTE (MOSTENIRI)
Operarea transferurilor directe asupra instrumentelor financiare din contul unei
persoane decedate in conturile mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza de
catre Depozitarul Central, in baza urmatoarelor documente:










cerere pentru efectuarea transferului direct » descarca cererea
imputernicirea notariala, in cazul in care operarea transferului pentru cauza de moarte
se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;
copia certificatului de deces;
copia certificatului de mostenitor/certificatului de legatar;
hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii si/sau impartire a masei
succesorale;
actele de identitate ale mostenitorului/mostenitorilor si/sau a persoanei
imputernicite;
actul de partaj autentificat de notar, dupa caz;
intelegerea semnata de catre toti mostenitorii defunctului la sediul Depozitarului
Central, in fata unui angajat al Depozitarului Central » descarca cererea
dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer pentru cauza de moarte.
Solicitarea efectuarii transferului pentru cauza de moarte, impreuna cu documentele
mai sus mentionate, poate fi transmisa Depozitarului Central si:
- prin intermediul participantilor care elibereaza extrase de cont;
- prin intermediul postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) la
adresa: Depozitarul Central, Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal
020922, Bucuresti.

MODIFICAREA DATELOR DE IDENTIFICARE PENTRU PERSOANE
FIZICE / PERSOANE JURIDICE
Modificarea datelor de identificare ale detinatorilor de instrumente financiare se
realizeaza pe baza urmatoarelor documente:


cerere de modificare a datelor de identificare, semnata de detinatorul de instrumente
financiare sau imputernicitul acestuia »descarca cererea
copia actului de identitate al detinatorului de instrumente financiare si/sau a
certificatului de actionar, orice alt document justificativ care sa sustina cererea de
modificare a datelor de identificare;



copia Codului Unic de Inregistrare (CUI), Certificatul de Inregistrare de Mentiuni,
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si/sau orice alt document justificativ care sa
sustina cererea de modificare a datelor de identificare;



tariful aferent operatiunii de modificare a datelor de identificare pentru persoane fizice
6 RON sau persoane juridice 60 RON.
Solicitarea modificarii datelor de identificare impreuna cu documentele mai
sus mentionate poate fi transmisa Depozitarului Central si:
 prin intermediul participantilor care elibereaza extrase de cont;
 prin intermediul postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) la
adresa: Depozitarul Central, Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal
020922, Bucuresti.

DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE
Dividendele si alte sume de bani pot fi incasate direct in contul bancar al detinatorului
de instrumente financiare care nu este client al unui participant (nu are un cont de
tranzactionare) dupa inregistrarea codului IBAN.
Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin
reprezentant legal sau conventional, vor transmite Depozitarului Central
urmatoarele documente:








formularul de colectare cod IBAN, in care vor fi precizate banca si contul
(cod IBAN) deschis pe numele detinatorului de instrumente financiare »
descarca formular
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 conventional, vor transmite Depozitarului Central urmatoarele documente:








formularul de colectare cod IBAN, in care vor fi precizate banca si contul
(cod IBAN) deschis pe numele detinatorului de instrumente financiare »
descarca formular
copia 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.
Tariful perceput pentru inregistrarea codului IBAN si modalitatile de plata se regasesc
in pag 2 a FORMULARULUI DE COLECTARE COD IBAN.

