PROCURĂ
PENTRU DESCHIDERE CONT BANCARSubsemnatul/a
_____________________________,
cetăţean
român,
având
CNP
______________________, cu domiciliul în _______________________________________________, identificat/ă cu
______, Seria _______, Nr. ______________, emisă în data de ______________, eliberată de
____________________, împuternicesc cu depline puteri pe _______________________________, cetăţean
român,
având
CNP
_____________________________,
domiciliat/ă
în
________________________________________, identificat/ă cu _____, Seria ______, Nr. _____________, emisă în
data de ________________, eliberată de _____________________, ca în numele meu şi pentru mine, să mă
reprezinte cu depline puteri în fața ______________________________ pentru a deschide contul bancar și
pentru a administra contul deschis pe numele lui _________________________________, CNP
______________________________. În acest sens va putea efectua în numele ______________________ plăți sau
ridicări de numerar, va putea solicita extrase de cont și va putea închide acest cont.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul/a meu/a mă va putea
reprezenta în relațiile cu autoritățile competente, precum și oriunde va mai fi necesar, va putea
semna în mod valabil, în numele meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului
mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Menționez faptul că mandatarul meu/a este în măsură să facă orice act sau fapt care ar
reieși ca fiind necesar, chiar și nespecificat în mod expres în prezenta procură, dar care s-ar
impune pentru aducerea la îndeplinire a mandatului.
Subsemnatul/a _____________________________________, declar că notarul public instrumentator
al actului mi-a pus în vedere prevederile legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, faptul că
este operator de date cu caracter personal şi că datele personale pe care consimt să le pun la
dispoziţia notarului public nu sunt folosite în alt scop decât pentru întocmirea prezentului înscris.
Prezentul mandat este cu titlu gratuit, netransmisibil şi este valabil 3 (trei) ani de la data
încheierii lui, sau până la revocarea lui expresă de către mandanți. De asemenea, încetează
conform dispoziţiilor legale reglementate de Art. 2030 Codul Civil, în situaţia revocării sale de
către mandant/ă, renunţarea mandatarului/ei, moartea, incapacitatea sau falimentul
mandantului/ei sau a mandatarului/ei.
Tehnoredactat şi autentificat la Biroul Notarilor Publici Gorun & Asociaţii - notar public
instrumentator GORUN HORACIUS TONY, în 1(un) exemplar original pentru arhiva biroului
notarial şi 3 (trei) duplicate din care 1(un) duplicat pentru arhiva biroului notarial şi 2 (două)
duplicate care s-a eliberat părţii.
SEMNĂTURA:
______________________________

