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FORMULAR DE RĂSCUMPĂRARE 
- persoane fizice - 

                   
Cerere de răscumpărare 

Nr. ___ din data de __.__.____ 
 

Nume şi Prenume Titular ___________________________________ Alt nume (pseudonim) _________________ 
Data Naşterii _______________ Locul Naşterii __________________ Cetăţenie ______________ Rezident ___________ 
Ţara de Origine _______________________ Buletin/Carte Identitate Seria ________ Număr _________________ 
Eliberat de ____________________ La Data de _______________ CNP _______________________________________ 
Adresa: Str. ______________________________ Nr. ____ Bl. ______ Sc. _____ Et. ____ Ap. ____ Cod poştal _______ 
Localitate ________________________________ Judeţ/Sector _________________ Ţara ________________________ 
Telefon / Mobil / Fax __________________________________________________ E-mail ________________________ 
Profesia ________________________________ Denumirea şi locul desfăşurării activităţii _________________________ 
Daca este cazul: Funcţia publică ______________________________ Beneficiarul real ___________________________ 
Scopul şi natura operaţiunilor derulate prin intermediul SAI SIRA: ____________________________________________  
 
Nume şi Prenume Împuternicit ________________________________ Alt nume (pseudonim) ________________ 
Data Naşterii _______________ Locul Naşterii __________________ Cetăţenie ______________ Rezident ___________ 
Ţara de Origine _______________________ Buletin/Carte Identitate Seria ________ Număr _________________ 
Eliberat de ____________________ La Data de _______________ CNP _______________________________________ 
Adresa: Str. ______________________________ Nr. ____ Bl. ______ Sc. _____ Et. ____ Ap. ____ Cod poştal _______ 
Localitate ________________________________ Judeţ/Sector _________________ Ţara ________________________ 
Telefon / Mobil / Fax __________________________________________________ E-mail ________________________ 
Profesia ________________________________ Denumirea şi locul desfăşurării activităţii _________________________ 
Daca este cazul: Funcţia publică ______________________________ Beneficiarul real ___________________________ 
Scopul şi natura operaţiunilor derulate prin intermediul SAI SIRA: ____________________________________________ 
 
 
Solicit răscumpărarea unui număr de __________ unităţi de fond / a unei sume de _______________________ Lei 
conform Prospectului de Emisiune. Plata se va efectua prin ordin de plată: 
 

În contul: ________________________________________________ 
Deschis la: _______________________________________________ 
Titular cont: ______________________________________________ 

 
 
Prezenta cerere de răscumpărare este irevocabilă. Extrasul de cont va fi eliberat la cerere in maxim 3 zile lucratoare. 
 
 
 
Semnătură investitor / împuternicit        SAI SIRA SA 

 
 

____________________________      _______________________ 
 

 
 
 
 
 

SAI SIRA este înregistrată ca operator de date personale cu nr. 9603 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Prin 
semnarea/depunerea prezentului document subsemnatul confirmă următoarele: (i) consimt în mod expres şi neechivoc la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate 
distribuitorului şi/sau SAI SIRA în scopul verificării bonităţii financiare şi a eligibilităţii şi pentru desfăşurarea activităţii de administrare a investiţiilor, stocarea şi transmiterea 
acestora unor terţe părţi, pentru folosirea confidenţială, în legătură cu prestarea acestui serviciu, si (ii) am luat la cunoştinţă despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, referitoare la dreptul de acces, 
dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, precum şi că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată SAI SIRA, întocmită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
677/2001, şi dreptul de a mă adresa justiţiei. 
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