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Număr de înregistrare: __________
Data: ____/____/_______, Ora ____/_____

FORMULAR RĂSCUMPĂRARE – persoane fizice
Fondul Deschis de Investiții Certinvest _____________________

P.F
.

Nume............................................................... Prenume ................................................. . Pseudonim .............................................
Data nașterii: ................................... Țara: .................................................. Localitatea: ...........................................................
ID: BI  CI  Pașaport  Permis de ședere  Seria: ........ Nr: ....................... Data emiterii: .................................................
Autoritatea emitentă ................................................... CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)
.......................................................... Cetățenie ......................................... Naționalitate ......................................, Țara de origine
......................................
Ocupația
și,
după
caz,
numele
angajatorului
ori
natura
activității
proprii
.................................................................................................................................................................................................,
Domiciliu stabil în localitatea ........................................................................., Str. ............................................................................
Nr. .........., Bl. ........., Et. ........, Ap. ........., Sector/județ .........................................., Țara ................................., Telefon
..................................................., Adresa de e-mail ........................................................................................................................ ....,
Reședința (în cazul în care diferă de domiciliul stabil) Localitatea ...................................................................., str.
...................................................... Nr. .........., Bl. ........., Et. ........, Ap. ........., Sector/județ ............................., Țara
..............................
Funcția deținută public (*PEP), dacă este cazul ............................................................................................................................. ..
Persoana expusă public sau având calitatea de membru al familiei persoanei expuse public ori persoana cunoscută ca asociat
apropiat al unei persoane expuse public ............................................................................................................................................
Beneficiarul real al fondurilor  DA,  NU – beneficiar real este:
Nume:............................................................... Prenume ................................................ .. Pseudonim .............................................
Data nașterii: ................................... Țara: .................................................. Localitatea: ...........................................................
ID: BI  CI  Pașaport  Permis de ședere  Seria: ........ Nr: ....................... Data emiterii: .................................................
Autoritatea emitentă ...................................................CNP (sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine)
.......................................................... Cetățenie ......................................... Naționalitate ......................................, Tara de origine
......................................,
domiciliat
in
localitatea
.........................................................................,
Str.
............................................................................ Nr. .........., Bl. ........., Et. ........, Ap. ........., Sector/județ
.........................................., Țara ................................., Telefon ..................................................., Adresa de e-mail
....................................................................................,
Funcția deținută public (PEP), dacă este cazul ............................................................................................................................. ..
Persoana expusă public sau având calitatea de membru al familiei persoanei expuse public ori persoana cunoscută ca asociat
apropiat al unei persoane expuse public ............................................................................................................................................
Scopul și natura operațiunilor derulate cu SAI Certinvest SA: ..........................................................................................................
În calitate de:
 Investitor
 **Împuternicit al investitorului identificat prin:
Nume: _______________________ Prenume:_______________________________________________,
CNP:______________________________________

SE COMPLETEAZĂ DOAR DE CĂTRE INVESTITOR, DACĂ ESTE CAZUL:
Doresc să împuternicesc să efectueze tranzacții cu titlurile de participare emise de acest fond, în numele meu, pe
Nume:_______________________Prenume:_____________________________, CNP:_______________________________,
BI/CI/Pașaport/ Permis de ședere seria_______ Numărul ____________ Țara ____________. Atașez copia actului de identitate
a împuternicitului.

Suma netă retrasă (cifre): ________________ lei, (litere):______________________________________________ lei
sau ____________unități de fond.
Plata se va efectua prin virament în contul bancar deschis la Banca ____________________ Sucursala __________________
Codul IBAN
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Titular cont bancar:
Confirmarea acestei operațiuni va fi transmisă la adresa de e-mail comunicată de investitor sau prin celelalte modalități de
comunicare confirmate de acesta.
Prin semnarea răscumpărării confirm că am primit, am citit și am înțeles prevederile prospectului de emisiune al
fondului si ale Informațiilor Cheie destinate Investitorilor (DICI).

Semnătură investitor / împuternicit

Semnătură operator

______________________

_____________

*PEP Persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante. Prin funcţii publice

importante (şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor
organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; membri ai curţilor supreme, ai
curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi
extraordinare de atac; membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din
cadrul consiliilor băncilor centrale; ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; membrii consiliilor de
administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor
cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau
membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.
Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare.
O persoană nu mai este considerată ca fiind expusă public după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a
încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă.
Membri ai familiei PEP sunt: soţul persoanei expuse public sau partenerul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii
asemănătoare acelora dintre soţi; copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare
acelora dintre soţi; părinţii.
Persoanele cunoscute ca asociaţi/ apropiaţi ai PEP sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane
juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre
persoanele expuse public sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; persoanele fizice care sunt
singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare
acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele expuse public.
**Desemnarea împuternicitului se va face numai în prezența investitorului, la sediul SAI Certinvest SA.

Politica privind protecția datelor cu caracter personal a SAI Certinvest SA poate fi consultata pe pagina de website
www.certinvest.ro - https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/.

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Responsabilul cu protectia datelor: dpo@certinvest.ro
Scopul prelucrarii: datele cu caracter personal ale investitorilor, reprezentantilor legali sau conventionali ai
investitorilor, imputernicitilor si beneficiarilor reali sunt prelucrate in baza legislatiei aplicabile, pentru a se conforma
obligatiilor legale si/sau contractuale, situatie in care nu este necesar consimtamantul dumneavoastra, deoarece legile
si regulamentele in vigoare nu ne obliga sa obtinem acordul expres pentru scopuri precum: administrarea investitiilor,
evaluarea profilului de risc al investitorului; cunoasterea clientelei in vederea spalarii banilor si combaterii finantarii
actelor de terorism, precum si supravegherii punerii in aplicare a sanctiunilor internationale; respectarii obligatiilor
legale conform legislatiei in vigoare (ca de exemplu:obligatii fiscale, contabile, de administrare, de arhivare).
Trimiterea de informații referitoare la produsele, activitățile și evenimentele SAI Certinvest S.A, în scop de marketing,
se va face in baza consimtamantului acordat de dumneavoastra.
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Datele pot fi dezvaluite autoritatilor si institutiilor (oricare ar
fi denumirea) din Romania si sau strainatate, auditori financiari, executori judecatoresti, avocati, companii din Grupul
Certinvest. In scopurile de mai sus, putem transmite datele d-voastra cu caracter personal urmatoarelor parti care
actioneaza conform instructiunilor noastre in calitate de persoane imputernicite: companii din Grupul Certinvest,
consultanti tehnici, experti, avocati, executori judecatoresti, companii furnizoare de de diferite servicii (servicii de
curierat, managementul documentelor, intretinere, dezvoltare si suport IT)
Unde vor fi transferate datele cu caracter personal: Datele cu caracter personal ar putea fi stocate pe echipamente
situate geografic in afara tarii (prin prisma furnizorilor de servicii de cloud computing)
Perioada de stocare: termenul de pastrare va fi conform legislatiei in vigoare;
Drepturile acordate persoanelor vizate: Conform legislatiei aplicabile, persoanele vizate beneficiaza de dreptul la
informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul
la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale automate, inclusiv crearea de profiluri, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera
necesar.
Prin semnarea prezentei declaratii, confirm urmatoarele:
(i)
Imi exprim in mod expres si neechivoc prin prezenta consimtamantul privind prelucrarea datelor mele cu
caracter personal de catre Operator direct si/sau prin intermediul mandatarilor si/sau tertilor sai contractanti,
date furnizate de catre mine Operatorului
(ii)
Am luat la cunostiinta de drepturile pe care mi le confera Legea, respectiv: dreptul de acces la date, dreptul la
rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
(iii)
Am citit si negociat inainte de semnarea prezentei Declaratii, pe care am inteles-o integral, am acceptat in
totalitate si expres fiecare clauza din continutul acesteia, fiind de acord in mod expres si neechivoc cu
continutul acesteia.

 Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul de a primi, direct de la Operator sau prin intermediul
unor terti, informatii despre produse, servicii si activitati ale Operatorului si/sau ale partenerilor sai precum si in scopul
de a primi direct de la operator informatii referitoare la produsele societatilor din grup. Puteti sa va retrageti oricand
consimtamantul acordat anterior printr-o cerere depusa la sediul SAI Certinvest sau la adresa de e-mail
dpo@certinvest.ro

 Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul de a primi, direct de

la Operator sau prin
intermediul unor terti, informatii despre produse, servicii si activitati ale Operatorului si/sau ale partenerilor sai, precum
si in scopul de a primi direct de la operator informatii referitoare la produsele societatilor din grup.
CLIENT
Prenume si nume ……………………………………………………
Semnatura ………………………………………………………………

Data ……………………………………………..

