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CHESTIONARUL CUNOASTEREA CLIENTULUI / KNOW YOUR CUSTOMER QUESTIONAIRE 
aplicabil persoanelor fizice / applicable for individuals 

 

 

Informațiile sunt colectate de TBI Bank EAD Sucursala 

Bucuresti în conformitate cu cerințele Legii privind măsurile 

de combatere a spălării banilor și anti-finanțare a 

terorismului, iar clientul este obligat să le actualizeze în 

fiecare an sau în cazul unor modificări ale circumstanțelor 

specificate de acesta.Vă rugăm să specificați: 

The information is collected by TBI Bank EAD Bucharest Branch in 

compliance with the requirements of the Anti-Money Laundering and 

the Anti-Terrorist Financing Measures Law and the client is required to 

update it every year or in case of changes in the circumstances specified 

by him. Please specify: 

 

 

CLIENT NOU / NEW CUSTOMER   ☐ 

ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR UNUI CLIENT EXISTENT /      ☐ 

UPDATE OF INFORMATION FROM CURRENT CUSTOMER 

 

 

❶ Informații personale / Personal information of the individual 

Nume, pseudonim, dacă este cazul (conform act de 

identitate)/Names, pseudonym, if applicable (as per ID 

document) 

  

CNP / Alt număr de identificare/ 

PIN / Other identification number  
  

Data nasterii / Date of birth   

Locul nașterii (țara și orașul)/ 

Place of birth (country and city) 
  

Fiecare cetățenie detinuta/ 

All citizenship you have 
  

Tipul actului de identitate/ 

Type of the identity document 
 ☐  Pașaport / Passport          ☐  Carte de identitate / Identity card 

Data de expirare/ Validity date   

Adresă permanentă (țara, orașul, strada, nr)/ 

Permanent address (country, city, str., №) 
  

E-mail/ (email)   

Telefon / Telephone   

Ocupatie (domeniu profesional de activitate)/ 

Profession / occupancy   
  

Angajator (nume și activitatea principala)/ Employees 

(name and activity) 
  

Statut  PEP/ PEP status 

      Nu/No 

____________________________________________________________________________ 

      Da/YES 

 

Daca da, specificati/If yes, specify....................................................................... 

Serviciile TBI Bank EAD Sofia-Sucursala București v-au 

fost recomandate (Dacă da, vă rugăm să specificați 

cine)/ Did anyone recommend you the services of TBI 

Bank (please specify who) 

  

❷ Informații despre relațiile de afaceri / Information about business relationships 

Scopul relațiilor de afaceri cu TBI Bank EAD, 

Sucursala Bucuresti / Purpose of its business 

relationship with TBI Bank EAD, Sucursula Bucuresti 

☐ Contul curent în / Current account in  

   ☐ RON     ☐ EUR     ☐ USD  ☐ într-o altă monedă / in other currency 

☐ Cont de depozit / Deposit account 

☐ Credit de nevoi personale / Consumer cash credit 

☐ Credit de consum pentru achiziție de bunuri / Consumer POS credit 
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Natura relațiilor de afaceri cu TBI Bank EAD / The 

nature of its business relations with TBI Bank EAD 

☐ Tranzacții cu numerar (depuneri și retrageri de numerar): / Cash transactions 

(deposits and withdrawals in cash):  

 

                ☐ RON     ☐ EUR     ☐ USD  ☐ într-o altă monedă / in other currency 

 

☐ Transferuri locale (indicați de la / către ce persoane, motivele și în ce monedă)/ 

Transfers in the country (please specify from/to what parties, in what reason and in what 

currency) 

 

................................................................................................................................................... 

 

☐ Transferuri internationale (indicați de la/către ce parti, motivele și în ce monedă)/ 

Transfers abroad (please specify from/to what parties, in what reason and in what currency) 

 

................................................................................................................................................... 

 

☐ Cerere de împrumut/ Loan application request 

  

Volumul preconizat de tranzacții care urmează să fie 

efectuate în contul/urile (volum anual)/ / Indicative 

volume of transactions to be performed on the account 

(s) (on an annual basis) 

Valută / currency:    ☐ RON     ☐ EUR     ☐ USD  ☐ într-o altă monedă / in other 

currency 

 

Volumul tranzacțiilor / volume of the transactions …………………………………………. 

Sursa fondurilor care vor fi utilizate pentru 

operațiunile efectuate (Banca are dreptul de a solicita 

prezentarea documentelor care atestă proveniența 

indicată)/ Source of the funds you will dispose of (the 

Bank has the right to require the submission of documents 

certifying the indicated origin) 

☐  Salarii/Renumeratii contract de munca / labor agreement remunerations 

 

☐  Pensii/ retired payments  

 

☐  Asistență socială și/sau bursă studii / welfare and/or scholarship 

 

☐ Chirie (specificați originea veniturilor și perioada de acumulare) / Rent (specify 

source of income and accrual period) 

 

................................................................................................................................................... 

 

☐ Dividende (indicați sursa venitului și perioada de acumulare) / Dividends (specify 

source of income and accrual period) 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

☐ Altele - moșteniri, vânzarea proprietății, împrumuturi etc. (indicați sursa venitului 

și motivul) / Rent (specify source of income and accrual period) 

 

................................................................................................................................................... 

  

Suma și moneda fondurilor a căror sursă ați specificat-

o/ Amount and currency of the funds whose source you 

specified 

Valută / currency:    ☐ RON     ☐ EUR     ☐ USD  ☐ într-o altă monedă / in other 

currency 

Suma venitului / amount of the income …………………………………………. 
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Vă rugăm să indicați dacă aveți legături cu 

companii/organizații din Romania și/sau din 

străinătate în calitate de reprezentant legal/proprietar 

/ Please indicate if you have a connection with companies 

/ organizations in Romania and/or abroad in your capacity 

of legal representative / owner 

☐ Da / Yes 

☐  Administrator / Manager   

☐  Proprietar cu cotă (%) / Owner with share (%) ………………………… 

Numele companiei / Company name …………………………………………………………………………….. 

Număr de înregistrare CUI / UIN…………………………………………………………………………………… 

Sediu (țara, orașul)/ HQ (country, city)…………………………………………………………………………….  

Activitate principala / Business main activity…………………………………………………………………… 

☐  Nu / No 

 

❸ Declarații / Declarations 

 

Prin semnarea acestui document, declar că: 

By signing this document, I declare that: 

Informațiile furnizate sunt adevărate și exacte și îmi asum răspunderea, în temeiul art. 326 din Codul Penal pentru declararea 

datelor false / The information I have provided is correct and accurate and I know that I bear criminal responsibility under Art. 326 of 

the Penal Code for declaring false data 

 

Sunt conștient de obligația mea de a notifica imediat TBI Bank EAD Sucursala Bucuresti în cazul modificării informațiilor 

furnizate în acest formular / I am aware of my obligation to immediately notify TBI Bank EAD Bucharest Branch in case of change of 

the information provided in this form 

☐ Acționez în numele meu și pe cont propriu / I 

act on my own behalf and for my own account 

☐ Acționez în numele lui (vă rugăm să furnizați detaliile persoanei și să 

prezentați o copie a actului său de identitate)/ I act on behalf of (please 

provide details of the person and provide a copy of his / her identity document) 

..................................................................................................................................................................   

 
 
 
 
 

Data / Date .......................            Semnătura clientului: / Customer signature:  ……….................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De completat de către bancă / To be filled in by the Bank: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numele și funcția angajatului care a acceptat și a verificat acest chestionar /  

Name and position of the employee who accepted and checked this questionnaire:  

  

 

 

 

……….……………………. 

Semnătură/ signature 

 

 


