
 

Cerere de plata prin virament bancar 

a dividendelor nete distribuite de LIBRA INTERNET BANK SA 

-Persoane fizice - 

Subsemnatul_______________________________________________________________________________ 

Având codul numeric personal (CNP/ID)________________________________________, domiciliat in 

______________________str____________________________________________nr____bl____sc____ap____se

ct/jud__________________, tara __________________________________, instructez Libra Internet Bank SA sa 

vireze dividendele nete distribuite de LIBRA INTERNET BANK SA pentru anul 2016 cuvenite 

actionarului_______________________________________________________________________________âvan

d codul numeric personal (CNP)__________________________________________________,domiciliat in 

_________________________________str________________________________________________________nr

________bl________sc________ap____sect / jud _____________, tara ____________________________ 

în contul nr _______________________________________________________________________________  

(format IBAN), titular cont
1
_______________________________________________________________,  deschis 

la banca ____________________________sucursala _______________________________________________ 

Anexez la prezenta cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar urmatoarele documente: 

Pentru viramentele in alte banci decat LIBRA INTERNET BANK 

     extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor                            

emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat;  

In calitate de actionar cetatean român anexez:  

    cartea de identitate;  

    cartea de identitate provizorie; 

 In calitate de actionar cetatean strain non-UE anexez: 

  Pasaportul si/sau Permisul de sedere temporara, Permisul de sedere in scop de munca,                            

Permisul de sedere pe termen lung, eliberate de autoritatile romane abilitate, in conditiile  legii (documentul  

prezentat trebuie sa fie valid si sa contina ID-ul din registrul actionarilor tinut de Libra Internet Bank SA). 

In calitate de actionar cetatean strain din UE, Spatiul Economic European sau Confederatia Elvetiana 

anexez:   

    Pasaportul si/sau documentul national de identitate si/sau permis de sedere sau Carte albastra UE,                           

eliberate de autoritatile romane abilitate, in conditiile legii (documentul prezentat trebuie sa fie valid                           

si sa  contina ID-ul din  registrul actionarilor tinut de societate). 

In calitate de reprezentant legal/tutore al actionarului minor sub 14 ani anexez: 

  copie act de identitate al reprezentantului legal/tutorelui, in termen de valabilitate carte/buletin                            

de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetateni straini; 

    copie certificat de nastere actionar, cu mentionarea CNP-ului; 

    copie document ce instituie tutela, daca este cazul. 

In calitate de curator al actionarului persoana cu dizabilitati, anexez: 

   copie act juridic ce instituie curatela 

  copii acte de identitate ale curatorului si ale actionarului, in termen de valabilitate - carte/buletin de identitate  

In calitate de împuternicit al actionarului, anexez: 

  procura specială notariala in original valabila la data platii (procura trebuie sa fie eliberata cu nu mai                           

mult  de 3 ani anterior datei platii sau un termen mai lung, daca acesta este precizat)  

   copie act de identitate al împuternicitului in termen de valabilitate - carte/buletin de identitate cu CNP                          

pentru cetatenii romani sau pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini. 

 

Data:…………………….......................................……… 

Semnatura solicitantului ……………….....……………. 

 

Nota: Formularul de cerere de plata a dividendelor nete prin virament bancar impreuna cu documentele 

suport mentionate in acesta pot fi depuse personal sau transmise prin curier, cu scrisoare recomandata, la 

adresa: “Libra Internet Bank SA, Str. Semilunei nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Romania”.  

●   In cazul in care aceleasi documente sunt transmise bancii prin curier, acestea vor fi transmise in copie 

legalizata.  

● In situatia in care documentele suport sunt emise intr-o alta limba decat limba romana, acestea trebuie 

depuse apostilate/supralegalizate, daca este cazul, si in traducere legalizata in limba romana.  

● Libra Internet Bank SA va efectua plata dividendelor nete in cel mult 10 zile bancare de la data primirii 

de catre banca a cererii de plata, insotita de documentele suport complete si corecte. Data creditarii 

                                            
1
 Titularul contului bancar in care se solicita transferul dividendelor nete poate fi doar actionarul 



conturilor bancare ale actionarilor depinde de circuitul interbancar si de lantul de banci corespondente.  

● Plata dividendelor nete cuvenite actionarilor Libra Internet Bank SA este supusa prevederilor generale in 

materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani. 

● Libra Internet Bank SA isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare in urma analizarii 

cererilor.  

 

 “În conformitate cu Legea 677/2001, sunt de acord în mod expres ca banca, înscrisă în Registrul de evidență a 

prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 25819 , să prelucreze datele mele personale mentionate in actul de 

identitate(precum și în orice alt act prezentat Băncii), inclusiv CNP-UL, precum și să păstreze o copie a respectivelor 

acte, în scopul efectuării operațiunilor solicitate de mine și îndeplinirii de către Banca a obligatiilor sale legale. Declar 

că am fost informat cu privire la dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opozitie, 

dreptul de a nu fi supusunei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției.” 


