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Stimaţi clienţi, 
 
Conform cerințelor legale privind cunoaşterea clientelei, actualizarea periodică a datelor personale 
reprezintă o condiţie pentru ca dumneavoastră să aveți în continuare acces la produsele şi serviciile 
deținute. 
 
Actualizarea se va face: 

1. Ori de câte ori intervine o modificare a datelor personale, în termen de 30 de zile de la data la care a 

intervenit respectiva modificare;  

2. Din proprie iniativa, pentru a confirma validitatea informatiilor respective, chiar daca nu au aparut 

modificari cu privire la datele personale intr-un interval de maxim 2 (doi) ani.  

şi este necesar să actualizăm următoarele informaţii: 
 datele menţionate în actul dumneavoastră de identitate; 

 informaţii personale referitoare la: tara de rezidenta, cetatenie, adresa de corespondenta (dacă diferă 

de adresa de domiciliu), adresa de reședință (daca poate fi dovedita cu documente oficiale), numărul 

de telefon, adresa de e-mail, profesia, ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului sau natura 

activităţii proprii, sursa fondurilor tranzacţionate prin conturile deschise la BCR BpL (de exemplu: 

salarii,pensii etc) şi beneficiarul real al acestora, rezidenţa fiscală, funcţia publică deţinută, dacă este 

cazul, scopul şi natura relaţiei de afaceri cu BCR BpL (respectiv produsele şi serviciile pe care le 

deţineţi sau pe care sunteţi interesat să le contractaţi), specimenul de semnatura. 

În acest sens, vă rugăm să vă prezentaţi în orice unitate BCR cu un document de identitate valabil, 
în original pentru a completa/depune formularul “Declaraţie date de identificare client persoană 
fizică”. 
 
 
Totodată, precizăm faptul că, în vederea acordării primei de stat, conform prevederilor legale în 
vigoareeste necesar să deţineţi un act de identitate: buletin de identitate, carte de identitate, 
paşaport, valabil ladata de 31 decembrie a fiecărui an de economisire pentru care se acordă prima 
de stat. 

 


