
                                                                   

 
 
 

 

 

DECLARAȚIE PENTRU DESCHIDEREA DE CONT 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata ___________________ , cu domiciliul în Strada _______________, Număr___, 
Bl____, Sc___, Ap___, Etaj___, Județ_____________, Localitate_____________, Țara_____________, Cod 
Poștal___________, posesor/posesoare a CI/BI/paşaport, seria și nr. _______________  , CNP 
________________ , declar prin prezenta că declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 si 
327 din Codul Penal, următoarele: 

Îmi exprim expres consimțământul privind demararea încheierii unui contract la distanță cu societatea 
BRK FINANCIAL GROUP S.A., operat prin internet. 

 Confirm ca am citit cu atentie, am inteles si sunt de acord in totalitate cu documentele ,,Contract de 
prestari de servicii de investitii financiare”,  pe care le accept in mod expres prin semnarea prezentei 
declaratii. 

 Confirm că toate datele furnizate, tot ceea ce este cuprins în prezenta declarație și în Formularul de 
deschidere de cont ce reprezintă anexa. la contractul de prestări de servicii de investiții financiare încheiat 
cu SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. sunt conforme cu realitatea și mă oblig să comunic imediat 
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. orice modificare a oricarei informatii si/sau declaratii furnizate 
și imi asum efectele neindeplinirii acestei obligatii. 

 Confirm că am citit cu atenție, am înteles și sunt de acord în totalitate cu documentul ,,Anexa de taxe și 
comisioane" ce face parte integrantă din contractul de prestări de servicii de investiții financiare încheiat 
cu SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A 

De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 și 327 din Codul Penal, 
urmatoarele: 

Îmi exprim expres acordul prealabil pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta. 

 Am luat cunostinta despre detaliile de contact (prezentate si mai jos) de unde pot obtine informatii. 

 Declar ca am citit Documentul de prezentare, l-am inteles in integralitatea sa si nu am nicio rezerva in 
legatura cu acesta. 

 Declar ca am luat cunostinta despre informatiile referitoare  la conducerea superioara a SSIF 
(https://www.brk.ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/) 

 Confirm că am indicat în mod corect obiectivele mele investitionale și datele necesare determinării 
profilului investițional și certific faptul că  SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. mi-a adus la cunoștință 
riscurile asociate investiției în instrumente financiare, inclusiv posibilitatea pierderii intregii investiții, 
precum, și faptul ca performanțele din trecut nu constituie o garanție pentru performanțele viitoare. 

 

     Data  ________  Semnatura declarant (titular) 


