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Foarte important: 

 Acest model de procura este un model orientativ pentru client, operatiunile enumerate in textul procurii au 
caracter exemplificativ, clientul fiind liber sa modifice textul procurii (adaugand sau eliminand puteri), 
astfel incat sa corespunda intru totul intentiei sale si operatiunilor avute in vedere a fi efectuate prin 
mandatar. Spre exemplu: orice alte operatiuni pot fi adaugate, eliminate, modificate sau restrictionate in 
functie de suma, perioada de timp sau de alte considerente avute in vedere de client.  

 Operatiunile prevazute in procura vor putea fi realizate cu respectarea conditiilor/ in limitele stabilite de 

Banca pentru acordarea diverselor produse / servicii, valabile, la momentul prezentarii procurii catre 

Banca. 

 Imputernicirea pentru realizarea de acte de dispozitie este necesar sa fie fie mentionata expres in textul 

procurii. 

 Procura se incheie in forma autentica. 

 Pentru ca efectele revocarii imputernicirilor acordate prin Procura sa fie opozabile Bancii, este necesar ca 

mandatarul sa informeze Banca cu privire la aceasta revocare printr-o instiintare in forma scrisa. 

 

PROCURA 

Subsemnatul(a) ________________________, cetatean________, domiciliat(a) în _________, str. 
__________________ nr. ____, identificat(a) cu CI/BI seria ___________ nr. ____________ eliberat de 
______________________, la data de _______, CNP _________________________ imputernicesc, prin 
prezenta procura („Procura”), pe d-nul/dna. _________________, domiciliat(a) în _________, str. 
____________, _________, identificat(a) cu CI/BI seria ___________ nr._______________ eliberat de 
______________________, la data de _________, CNP ________________________ („Mandatarul”), sa ma 
reprezinte cu puteri depline, in relatia cu BRD–Groupe Société Générale S.A., CUI 361579, (“Banca”), semnand in 
numele meu si pentru mine, semnatura sa fiind-mi opozabila, oriunde va fi necesar in vederea realizarii 
urmatoarelor operatiuni, la orice unitate a Bancii: 
 
(Se vor alege/adauga/modifica/restrictiona operatiunea/operatiunile avute in vedere) 
  

(a) sa deschida, sa modifice sau sa inchida conturi bancare (conturi curente, de depozit sau orice alt tip de 

cont bancar), in lei sau valuta;  

(b) sa efectueze, [fara limita de suma] / [in limita sumei de [ ], retrageri de numerar, depuneri, schimburi 

valutare si transferuri bancare, inclusiv plati automate sau programate, precum si sa modifice sau sa 

revoce orice instructiuni de plata acordate Bancii; 

(c) sa solicite emiterea, reemiterea, blocarea si deblocarea cardurilor de debit, regenerarea codurilor PIN, 

reinitializarea « Priority Pass », blocarea si deblocare functionalitatii « contactless », sa formuleze refuz 

ale platilor sau tranzactiilor efectuate cu carduri de debit, sa modifice limita de suma pentru tranzactiile 

efectuate cu carduri de debit, sa ridice cardurile si orice coduri PIN generate pe suport hartie. In cazul 

in care codul PIN va fi transmis prin SMS, aceasta se realizeaza la numarul de telefon inregistrat deja de 

Banca sau la numarul de telefon mobil [……..], iar, in masura in care acesta este diferit de cel inregistrat 

deja de Banca, sunt de acord cu actualizarea in evidentele Bancii, in acest scop, a acestui numar de 



Model orientativ  

 
 

telefon, pentru a fi utilizat in viitor in relatiile dintre Banca si Subsemnatul(a), inclusiv pentru 

transmiterea altor coduri de securitate aferente utilizarii cardurilor.  

(atragem atentia asupra faptului ca PIN-ul este un cod personal de identificare furnizat de banca pentru a fi utilizat 

la realizarea operatiunilor cu cardul la terminalele de plata electronice precum si la autorizarea operatiunilor 

dispuse. Codul PIN reprezinta un element de securitate, are caracter strict personal si confidential si ridicarea 

acestuia de catre mandatar va putea permite accesul acestuia la conturile cu card atasat ale mandantului) 

(d) sa contracteze, sa modifice, sa inceteze pachete sau oferte de produse si servicii bancare oferite de 

Banca (inclusiv servicii de banca la distanta), care cuprind operatiunile prevazute in prezenta Procura si 

alte operatiuni in legatura cu acestea.  

(e) sa incaseze sume cu titlu de dividende sau returnari de capital si orice alte tipuri de sume cuvenite 

Subsemnatului(ei), platibile prin intermediul Bancii, de societatile la care Subsemnatul(a) sunt actionar; 

(f) sa incaseze (in numerar sau prin virament) sume cu titlu de mostenire, din conturile bancare curente 

sau de depozit, deschise pe numele defunctului [se va completa numele, prenumele, CNP-ul 

defunctului], in conformitate cu prevederile certificatului de mostenitor emis sau care va fi emis pe 

numele meu si, dupa caz, ale actului de partaj sau de tranzactiei pe care Subsemnatul (a) l-am incheiat 

sau il voi incheia cu ceilalti mosteniitorii. De asemenea, Mandatarul are dreptul sa lichideze, inainte de 

termen, orice astfel de conturi de depozit; 

(g) sa modifice termenii si conditiile contractelor de inchiriere a casetelor de valori (inclusiv sa desemneze 
sau sa revoce utilizatorii), precum si sa incheie noi astfel de contracte; 

(h) sa contracteze orice produse de economisire, precum, insa fara a se limita la, conturi de economii, 

depozite la termen, programe de economisire etc.; 

(i) sa contracteze produse de asigurare sau sa subscrie la asigurari de grup incheiate de Banca, in calitate 

de contractant, asociate produselor sau operatiunilor prevazute in prezenta Procura, Subsemnatul(a) 

declarand ca va transmite Mandatarului toate datele necesare pentru contractarea produselor de 

asigurare (de exemplu, date privind starea de sanatate necesare completarii oricaror documente 

precontractuale, situatia financiara, obiectivele si preferintele cu privire la produsul de asigurare, etc.), 

Mandatarul fiind autorizat sa furnizeze Bancii astfel de informatii. Pentru contractarea acestor produse, 

Mandatarul poate formula cereri, primi, completa si semna in numele meu si pentru mine atat 

documentele precontractuale (de exemplu : Nota de informare administrativa, Documentul de 

informare precontractuala cu privire la produsul de asigurare, Formularul de analiza a cerintelor si 

necesitatilor clientului, Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor personale de catre  Sogessur 

S.A. Sucursala Bucuresti [BRD Asigurari Generale], Acord prelucrare date cu caracter personal de catre 

Sogessur S.A. Sucursala Bucuresti etc.), cat si cererea, ofertele si anexele pentru emiterea unei polite de 

asigurare, inclusiv polita de asigurare, si va solicita consultanta cu privire la produsul de asigurare, daca 

considera necesar;  

(j) sa contracteze servicii de investitii principale si auxiliare (de exemplu : servicii de receptie si transmitere 

ordine, pastrarea si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, servicii de schimb 

valutar etc), oferite sau intermediate de Banca, cu privire la diferite tipuri de instrumente financiare 

(cum ar fi, actiuni, obligatiuni, titluri de stat, unitati de fond, produse de investitii bazate pe asigurari 

plasamente cu randament indexat) si, pe baza informatiilor transmise de mine, (i) sa efectueze tranzactii 
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cu astfel de instrumente financiare in cadrul oricarui loc de tranzactionare, fie inregistrat online (pe 

platformele de tranzactionare puse la dispozitie de Banca), fie la unitatile Bancii, (ii) sa introduca ordine 

de tranzactionare, (iii) sa confirme tranzactii, (iv) sa efectueze subscrieri, rascumparari, transferuri si 

plasari de instrumente financiare, precum si (v) sa efectueze orice alte actiuni in legatura cu produsele 

si serviciile contractate. Subsemnatul (a) declar ca voi transmite Mandatarului informatiile necesare 

pentru incadrarea mea de catre Banca intr-o categorie de clientela (retail sau profesional), in piata tinta 

a produsului, pentru evaluarea profilului investitional (de exemplu, cunostinte si experienta cu privire la 

instrumentele financiare, situatia financiara, studii etc) si pentru efectuarea tranzactiilor cu instrumente 

financiare. In acest scop, Subsemnatul(a) confirm ca Mandantul indeplineste exclusiv functia de 

transmitere a informatiilor necesare pentru incadrarea intr-una dintre categoriile de investori sau 

pentru efectuarea unei tranzactii, Subsemnatul(a) fiind emitentul informatiilor si deciziilor; 

(k) sa ridice extrase in legatura cu orice cont si aferente oricarei perioade, precum si sa ridice orice alte 

documente legate de operatiunile efectuate de Mandatar in conturile Subsemnatului(ei) sau de 

produsele bancare contractate prin Mandatar; 

(l) sa fie numit imputernicit pe [toate conturile curente sau de depozit deschise la Banca] / [urmatoarele 

conturi curente sau de depozit deschise la Banca [ ] si sa depuna specimen de semnatura la Banca, 

operatiunile permise Mandatarului pe cont fiind cele prevazute in Conditiile Generale Bancare pentru 

Persoane Fizice ; sa desemneze, sau sa revoce alti imputerniciti pe toate conturile curente sau de depozit 

deschise la Banca] / [urmatoarele conturi curente sau de depozit deschise la Banca [ ];  

(m) sa solicite rambursarea anticipata totala sau partiala a creditelor in care Subsemnatul(a) este parte si sa 

efectueze orice optiuni in privinta creditului in legatura cu aceasta operatiune, daca este cazul;  

(n) sa certifice prin declaratie orice fapte sau acte cu privire la orice aspecte solicitate de Banca in legatura 

cu operatiunile si produsele mentionate in prezenta Procura;  

(o) sa realizeze operatiunea de actualizare a datelor cu caracter personal inregistrate la Banca, conform 

informatiilor completate in formularul specific. Totodata, pentru evitarea oricarui dubiu,  mandatul ce 

are ca obiect actualizarea datelor mele cu caracter personal nu este valabil si pentru modificarea 

acordului referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing (inclusiv marketing 

direct și comunicări comerciale), studii și analize; 

(p) sa indeplineasca in numele meu si pentru mine, orice formalitati (declaratii, prezentare de documente, 

semnare de formulare, de contracte, de documente pentru domicilierea veniturilor, de documente 

pentru tranzactii cu instrumente financiare, actualizarea anumitor date cu caracter personal in 

evidentele Bancii, in masura in care aceasta este necesara pentru realizarea operatiunilor ce fac obiectul 

prezentului mandat etc.) solicitate de Banca sau necesare, in vederea realizarii oricaror operatiuni 

mentionate in Procura, chiar daca nu au fost mentionate in mod expres in cuprinsul Procurii, 

Subsemnatul(a) intelegand ca mandatul acordat prin prezenta Procura se extinde si asupra tuturor 

actelor necesare executarii lui, potrivit art.2016(3) din Noul Cod Civil, chiar daca nu sunt precizate in 

mod expres in cuprinsul procurii.  

Subsemnatul(a) confirm urmatoarele: 
(a) am cunostinta de continutul tuturor conditiilor contractuale cuprinse in documentele ce urmeaza a se 

incheia cu Banca in vederea realizarii operatiunilor mentionate mai sus si sunt personal responsabil 
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pentru indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Mandatar in numele si pe seama mea si, totodata, 

ma oblig sa pun la dispozitia Mandatarului toate documentele, informatiile si sumele de bani necesare 

aducerii la indeplinire a prezentului mandat, astfel incat sa nu existe niciun impediment de nicio natura 

care sa impiedice executarea sa; 

(b) Banca nu are nicio obligatie de verificare a niciuneia din informatiile transmise de Subsemnatul(a) catre 

Mandatar, in legatura cu aducerea la indeplinire a operatiunilor prevazute in prezenta Procura; 

(c) imi asum toate costurile percepute de Banca in legatura cu orice operatiune efectuata de Mandatar in 

baza prezentei Procuri. 

Subsemnatul(a) ma oblig sa informez, de indata, Banca in situatia revocarii prezentului mandat, conform 
Conditiilor General Bancare. 
 
Prezentul mandat este gratuit si are durata limitata la o perioada de [...] luni / ani. 
 
(Atragem atentia asupra faptului ca mandatul fara specificarea unei durate este valabil numai 3 (trei) ani de la 
data emiterii/ mandatele utilizate si in sistemul public de pensii, indiferent de obiect, au o valabilitate de numai 18 
luni de la data emiterii conform art. 5 din ordinul nr. 214/2012 al casei naționale de pensii publice) 


