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Chestionar client - Persoană fizică 

Seria, numărul: IDNP/IDNO: 

Oficiul de care a fost eliberat: Valabil pînă la: 

1. Date generale

Numele, prenumele:

Actul de identitate:

Data eliberării:

Data şi locul naşterii
(ţara, regiunea, localitatea):

Adresa de domiciliu 
şi / sau reşedinţa: 

Adresa reală, dacă 
diferă de adresa de domiciliu: 

Cetăţenia conform actului de identitate prezentat potrivit p.1.2: 

Deţineţi cetăţenia sau rezidenţă fiscală a altor state ? indicaţi): 
În cazul cetăţeniei şi/sau rezidenţei fiscale SUA prezentaţi: 

actul de identitate SUA; 

formularul W-9 sau W-8BEN completat; 

Declaratia privind acordul prelucrării şi transmiterii datelor cu caracter personal către autorităţile fiscale SUA, în scopul 

conformării prevederilor programului Foreign Account Compliance Act (FATCA) conform anexei 10. 

Modalitatea de deschidere a contului:   Față în față   La distanță – Internet/posta electronica/altele sau prin procură 

2. Datele de contact
Numărul telefonului
(indicaţi codul ţării şi oraşului): 

domiciliu: 

mobil: 

serviciu: 

E-mail: 
3. Ocupaţia :

Angajat
Indicaţi denumirea angajatorului: 

Antreprenor Pensionar Student Şomer 

Alte ocupaţii (indicaţi)

4. Sunteti Dumneavoastră sau membrii familiei Dvs. Persoane expuse politic(P.E.P):  DA NU
Persoane expuse politic – persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcţii publice importante la 
nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi membri ai organelor de conducere ale partidelor politice (art.3 din Legea cu privire la
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, nr. 308 din 22.12.2017).

În cazul în care răspunsul este afirmativ indicaţi funcţia publică deţinută: 

Deputat al Parlamentului RM Membru al Guvernului RM Primar 

Judecător altă funcţie,(indicaţi) 

Nu deţin funcţie publică 

Indicaţi numele, prenumele persoanei prin care sunteţi P.E.P. (rudele de gradul I – soţ/soţie, copiii, părinţii,) 

Afilierea la întreprindere (conducător, asociat cu 25% şi mai mult) 

Indicaţi denumirea întreprinderii 

5. Tipul de operaţiuni preconizate de a fi efectuate:

Leasing financiar Leasing operational Împrumut 

alte operaţiuni (indicaţi)

6. Sursa mijloacelor băneşti:

salariu donaţii dividende împrumuturi 

moştenire din depozite precedente altă sursă,(indicaţi)  

SEMNĂTURA CLIENTULUI_________________  DATA COMPLETĂRII 

7. DECLARAŢIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI EFECTIV
Beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de
investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau
care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice
ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară (art. 3 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
nr.308 din 22.12.2017).
Notă: pentru rezidenţi fiscali SUA – 10% (conform Foreign Account Tax Compliance Act).

Subsemnatul (a), declar pe propria răspundere că sunt beneficiarul efectiv al operaţiunilor în/din cont: DA   NU 
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În cazul când NU sunteţi beneficiarul efectiv al operaţiunilor în / din cont (se indică datele benef. efectiv) 

Numele, prenumele: 

IDNP/IDNO: 

Valabil pînă la: 

Actul de identitate:
Oficiul de  care a fost eliberat: 

Data şi locul naşterii
(ţara, regiunea, localitatea): 

Adresa de domiciliu 
şi / sau reşedinţa: 

Adresa reală, dacă diferă 
de adresa de domiciliu: 

Cetăţenia: 

Datele de contact 
Numărul telefonului 
(indicaţi codul ţării şi oraşului): 

domiciliu: 

mobil: 

serviciu: 

E-mail: 

Ocupaţia: 

Angajat
Indicaţi denumirea angajatorului: 

Antreprenor Pensionar Student Şomer 

Alte ocupaţii (indicaţi) 

Beneficiarul efectiv sau membrii familiei lui sunt P.E.P.:                      DA                                              NU 

În cazul în care raspunsul este afirmativ indicaţi funcţia publică deţinută 

Deputat al Parlamentului RM Membru al Guvernului RM Primar 

Judecător altă funcţie,(indicaţi) 

Nu deţin funcţie publică 

Indicaţi numele, prenumele persoanei prin care sunteţi P.E.P. (rudele de gradul I – soţ/soţie, copiii, părinţii,) 

Afilierea la întreprindere (conducător, asociat cu 25% şi mai mult) 

Indicaţi denumirea întreprinderii 

8. Declaraţie generală
Prin prezenta DECLARAŢIE:
a) Confirm:

- corectitudinea datelor indicate în prezentul chestionar;
- provenienţa legală a mijloacelor băneşti depuse iniţial şi care vor fi transferate în viitor în conturile „MAIB-Leasing” SRL.

b) Îmi exprim acordul privind:
- expedierea de către „MAIB-Leasing” SRL a corespondenţei comerciale la adresa juridică indicată în punctul 1.6. şi la datele de

contact indicate în punctul 2;
- prelucrarea si transmiterea transfrontalieră a informaţiei inclusiv a datelor cu caracter personal, de către B.C. “Moldova

Agroindbank” S.A.
c) Îmi asum obligaţia:să comunic în scris băncii orice modificare a datelor indicate în prezentul chestionar în termen de 5 zile de la
modificarea acestora;
- să actualizez acest chestionar cel puţin o dată pe an;
- în cazul modificării/ expirării termenelor de valabilitate a documentelor prezentate băncii, să prezint în original aceste documente în

termen de 5 zile de la modificarea acestora, fiind conştient de faptul că în caz contrar „MAIB Leasing” S.A. îşi rezervă dreptul de a
închide unilateral conturile mele.

d) Declar:
- că am fost informat cu privire la drepturile pe care le am în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal 

(nr. 133 din 08.07.2011), în special dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în
care aceste drepturi pot fi exercitate.

B.C. “Moldova Agroindbank” S.A. își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor ordonate de client/de a înceta relațiile cu clientul
în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client - conform prevederilor art. 5 alin. (2)
din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, nr.308 din 22.12.2017
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A., conform prevederilor art. 96, 97 din Legea nr. 202/06.10.2017, va clasifica informația furnizată de dvs.
ca ”confidențială”, aplicându-i regimul legal respectiv

SEMNĂTURA CLIENTULUI_________________  DATA COMPLETĂRII 

Data eliberării:

Seria, numărul:
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SE COMPLETEAZĂ DE OCN „MAIB Leasing” SA: 
 
 

 

Clientul prezintă indici FATCA: 
DA       NU 

 
Daca da, clientul a prezentat documentația specifica 

DA       NU 

 
Clasificarea clientului după risc: 
 

Risc irelevant 

Risc scăzut  

Risc mediu 

Risc sporit, indicați motivul 

 
 

Numele, prenumele angajatului                                                              Semnătura   _________ 
 

Semnătura/avizul administratorului se va aplica pentru clienți clasificați cu Risc Sporit: 
 

Numele, prenumele                                                                                Semnătura  _______  
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