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Nr............... Data...............………

CERERE DE CONCILIERE
pentru luna................................. anul.................

1. Persoana recenzată

COD DE IDENTIFICARE

Prin prezenta solicităm persoanei declarante:

2. Denumire ……………………………………………………………………………..
Cod …………………………………………………………………………

să iniţieze procedura de conciliere a următoarelor informaţii de risc de credit şi/sau
informaţii despre fraudele cu carduri pe care le consider eronate, înregistrate pe numele
meu în baza de date a CRC:

3.
Codul de identificare
a persoanei recenzate/
Codul CRC
(1)

Informaţia contestată
Denumire
rubrică
(2)

Conţinut
(3)

Informaţia considerată
corectă
(4)

Semnătura
emitentului
Semnătura autorizată
şi ştampila persoanei declarante
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MODUL DE COMPLETARE
Rubrica “Nr.”
Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de către persoana
declarantă.
Rubrica “Data”
Se completează cu data la care se acceptă cererea.
Rubricile “pentru luna” şi “anul”
Se completează cu luna şi anul pentru care s-a transmis informaţia de risc de credit sau
informaţia referitoare la carduri.
ZONA 1
Rubrica “Persoana recenzată”
Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate care a emis
cererea.
Rubrica “CODUL DE IDENTIFICARE “
Se completează astfel:
a)
în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;
b)
în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;
c)
în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată
de persoana declarantă la deschiderea contului curent;
d)
în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia
solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.
ZONA 2
Rubrica “Denumirea”
Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune
cererea.
Rubrica “Codul”
Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii
teritoriale a persoanei declarante la care se depune cererea.
ZONA 3
Rubrica 1 - “Codul de identificare a persoanei recenzate / Codul CRC”
Se completează cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numărul atribuit
de CRC riscului pentru care se solicită concilierea.
Rubrica 2 - “Informaţia contestată - Denumire rubrică”
Se completează cu denumirea rubricii în care se semnalează presupusa eroare.
Rubrica 3 - “Informaţia contestată - Conţinut”
Se completează cu informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la carduri
considerată eronat înregistrată în baza de date a CRC, indicată prin rubricile 1 şi 2.
Rubrica 4 - “Informaţia considerată corectă”
Se completează de către persoana recenzată care a iniţiat concilierea cu informaţia de
risc de credit sau informaţia referitoare la carduri presupusă corectă.
Prin “Semnătura emitentului” se înţelege semnătura persoanei fizice sau semnătura
reprezentantului persoanei juridice şi ştampila însoţitoare.
Prin “Semnătura autorizată şi ştampila persoanei declarante” se înţelege semnătura
reprezentantului persoanei declarante şi ştampila însoţitoare, care certifică identitatea
persoanei care emite cererea.

