
 
 

FISA DE MODIFICARE A DATELOR CLIENTULUI (Persoana Juridica) 
Aceasta Fisa constituie parte integranta a Contractului Nr.: _________________________ 

 

Subscrisa _______________________________, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul ___ / ___ / __________, 
CUI __________, prin reprezentant legal ___________________________ legitimat cu ____, seria ____, nr. ______________, 
CNP _________________________, detinatoare a contului cu numarul de login _______________, solicit: 

 

1. Modificarea urmatoarelor elemente* din contractul de intermediere: 
Denumirea, forma si structura 

juridica 
 

Adresa completa a sediului 
social/central sau sucursalei, dupa 

caz 

Adresa 
 
 

Cod Postal, Localitate  

Capital social subscris si varsat  

CUI sau echivalentul acestuia 
pentru persoanele straine 

 

Intrebarea de siguranta 
(utilizata pentru validarea 

identitatii) 

 

Raspunsul la intrebarea de mai sus  
 
 

*va rugam sa completati numai datele pe care doriti sa le modificati, lasand goale campurile pentru care nu doriti modificari 

 
2. Modificarea reprezentantului legal / imputernicitului in relatia cu X-Trade Brokers: 

Nume, prenume, CNP * Natura calitatii de reprezentant si 
documentul de imputernicire ** 

Specificatii si limitari ale reprezentarii Specimen de semnatura 

    

 * Fiecare reprezentant / imputernicit al Clientului va completa chestionarul de evaluare a clientului.  
** In cazul in care imputernicitul nu este reprezentant legal al societatii, este necesara o procura speciala autentificata notarial. 

 

3. Deschiderea unui nou cont de tranzactionare cu urmatorii parametri: 

Tipul contului  BASIC  STANDARD  PRO 

Platforma  xStation  Meta Trader Web Access 

Moneda contului RON                         EUR                         USD 

 
4. ALTE OBSERVATII 

 

Clientul are dreptul de a modifica datele declarate in Fisa de identificare. In cazul unor astfel de modificari, Clientul are obligatia de a notifica imediat X-Trade 
Brokers cu privire la aceste modificari in scris, prin intermediul Formularului de Modificare a datelor Clientului. Aceste modificari incep sa isi produca efectul in 
prima zi lucratoare dupa ziua in care X-Trade Brokers a primit informarea in conformitate cu punctul 3.15 al Regulamentelor. In cazul in care modificarile datelor 
Clientului nu sunt notificate catre X-Trade Brokers de catre Client, in maniera specificata mai sus, X-Trade Brokers nu este responsabila pentru eventuale efecte 
sau prejudicii ce decurg din utilizarea datelor declarate de catre Client in Fisa de Identificare anterior inregistrata. 

Se va completa de catre CLIENT 
Declar prin prezenta ca informatiile de mai sus corespund  conditiilor actuale si statutului legal si ma oblig sa notific in scris modificarea acestor informatii. 
Prin completarea acestui formular sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de catre X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Varsovia – Sucursala 
Bucuresti in orice scopuri legate de executarea Contractului Cadru cat si in scopuri publicitare si sunt de acord sa primesc, in format electronic, orice fel de 
informatii referitoare la oferta X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A in conformitate cu Legea  667 din 21 noiembrie 2001  pentru protectia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Monitorul Oficial Nr 790 din 12 decembrie 2001, cu modificarile 
ulterioare).  

 
Data…………………………………………    Numele si Prenumele………………………………………………….………………………        Semnatura……………………………….….………………   


