Către B.C. „ENERGBANK” S.A.
_____________________________
( se indică subdiviziunea structurală a Băncii)

CERERE
de conectare la Sistemul automatizat de deservire la distanță Business Online pentru persoane juridice.
TITULARUL DE CONT
Denumirea Clientului
IDNO
Adresa Clientului
Persoana de contact
T
Solicitări activare/modificare/anulare Sistemul Business Online

Telefon

Va rugam ca, pentru Utilizatorii menționați mai jos, sa stabiliți profilul si tipul semnăturii
conform anexei/lor la cererea de subscriere la Sistemul Business Online:
№ ANEXA

NUME PRENUME

IDNP

SOLICITARI ACŢIUNE

Sunt de acord să fie perceput comisionul lunar din contul curent _____________________
Declar pe propria răspundere sub sancțiunile legislaţiei în vigoare, că datele prezentate sunt reale şi
corecte. Mă oblig să comunic Băncii orice modificare/schimbare referitoare la datele declarate în prezenta
Cerere, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul apariţiei acestor modificări/schimbări.
Banca îşi rezervă dreptul de a refuza cererea de conectare la Sistemul Business Online în cazul unor
declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de Client.
Prin semnarea prezentei Cereri, confirm că am luat cunoştinţă, înţeleg şi sunt totalmente de acord cu
Regulile privind prestarea Sistemul Business Online şi Tarifele Băncii, îndrumările informativconsultative corespunzătoare ale Băncii, şi mă oblig să le respect.
Prin semnarea prezentei Cereri în 2 exemplare, îmi exprim acordul de voinţă pentru stabilirea raporturilor
juridice între mine în calitate de Client al Sistemului Business Online şi B.C. „ENERGBANK” S.A.
Consimt prin semnarea prezentei Cereri, aceasta împreună cu Regulile privind prestarea serviciilor de
plată prin intermediul Sistemului Business Online şi Tarifele Băncii, îndrumările informativ- consultative
corespunzătoare ale Băncii, vor reprezenta Contractului încheiat între mine, în calitate de Client al
Sistemului Business Online şi B.C. „ENERGBANK” S.A. În cazurile, neprevăzute în prezenta Cerere,
se aplică prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

_____________________ _____________ (stampila)

data______________

(Semnătura administratorului)

Însemnările băncii:
Denumirea subdiviziunii structurale a Băncii __________________________
a) Acceptarea cererii

Data acceptării cererii____________________
Numărul de anexe ______________________

b) Refuzul cererii
Data refuzului cererii_____________________
Motivul refuzului________________________
Numele, prenumele si semnătura salariatului Băncii, care a procesat cererea _______________________
Numele, prenumele si semnătura administratorului subdiviziunii structurale a Băncii _________________
(ştampila)

Anexa 1 la Cererea de conectare la Sistemul automatizat de deservire la distanță Business Online
pentru persoane juridice.

TITULAR DE CONT
Denumirea Clientului
IDNO
UTILIZATOR 1
Numele şi Prenumele
IDNP
Act de identitate

Seria____________ Nr________________
Emis de_________ la data_____________
Valabil până la data___________________

Număr de telefon
Nume Utilizator (Login)
Modalitate de autentificare

Cod SMS
Semnătura electronică
Semnătura mobilă

Modalitate de semnare

Semnătura electronică
Semnătura mobilă

Nivel subscriere serviciu

Info

Profil utilizator (o singură
opțiune)

Vizualizare

Full service

Inițiator
Autorizator
Inițiator şi Autorizator
Inițiator sau Autorizator
Vizualizare

Clasa de semnături

I

II

asociate

S-au anexat şi /sau prezentat următoarele documente:
1. Copia actului de identitate;
2. Consimţămîntul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
3. Documente care confirmă împuternicirile Utilizatorului (ordin, procura, altele).
Sunt de acord ca Banca să efectueze operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal,
stipulate de legislaţia RM

Sunt de acord sa primesc parola de unica folosinta prin mesaj SMS

Nume

Prenume

Functia

Semnătura

Data

_____________________ ______________________ (ştampila)
(Semnătura administratorului)

Însemnările băncii:
Denumirea subdiviziunii structurale a Băncii __________________________
a) Acceptarea cererii
Data acceptării cererii____________________
b) Refuzul cererii
Data refuzului cererii_____________________
Motivul refuzului________________________
Numele, prenumele si semnătura salariatului Băncii, care a procesat cererea ___________________
Numele, prenumele si semnătura Conducătorului subdiviziunii structurale a Băncii ______________
(ştampila)

Anexa 2 la Cererea de conectare la Sistemul automatizat de deservire la distanță Business Online
pentru persoane juridice.

TITULAR DE CONT
Denumirea Clientului
IDNO
UTILIZATOR 2
Numele şi Prenumele
IDNP
Act de identitate

Seria____________ Nr________________
Emis de_________ la data_____________
Valabil până la data___________________

Număr de telefon
Nume Utilizator (Login)
Modalitate de autentificare

Cod SMS
Semnătura electronică
Semnătura mobilă

Modalitate de semnare

Semnătura electronică
Semnătura mobilă

Nivel subscriere serviciu

Info

Profil utilizator (o singură
opțiune)

Vizualizare

Full service

Inițiator
Autorizator
Inițiator şi Autorizator
Inițiator sau Autorizator
Vizualizare

Clasa de semnături

I

II

asociate

S-au anexat şi /sau prezentat următoarele documente:
4. Copia actului de identitate;
5. Consimţămîntul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
6. Documente care confirmă împuternicirile Utilizatorului (ordin, procura, altele).
Sunt de acord ca Banca să efectueze operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal,
stipulate de legislaţia RM

Sunt de acord sa primesc parola de unica folosinta prin mesaj SMS

Nume

Prenume

Functia

Semnătura

Data

_____________________ ______________________ (ştampila)
(Semnătura administratorului)

Însemnările băncii:
Denumirea subdiviziunii structurale a Băncii __________________________
a) Acceptarea cererii
Data acceptării cererii____________________
b) Refuzul cererii
Data refuzului cererii_____________________
Motivul refuzului________________________
Numele, prenumele si semnătura salariatului Băncii, care a procesat cererea ___________________
Numele, prenumele si semnătura Conducătorului subdiviziunii structurale a Băncii ______________
(ştampila)

