
 

                                  FORMULAR DE SUBSCRIERE 
                                            - numerar - 
Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST 
Administrat de Societatea de administrare a investiţiilor SIRA SA 

   Cerere de subscriere 
Nr. S___/__.__.____/___ 

Titular : __________________________________Cod Investitor: ___________________________________ 
Data nasterii _______________Locul Naşterii _______________ Cetăţenie ____________ Rezident ___________ 
BI/CI / Registrul comerţului: ________________________CNP / Cod Fiscal: _________________________________ 
Adresa: ___________________________________________________________________________________________ 
Telefon / Fax: ____________________________________ E-mail: _________________________________________ 
Profesia __________________________________________ Locul desfăşurării activităţii _________________________ 

     1.  Împuternicit: ______________________________________________________________________________________ 
Data nasterii _______________Locul Naşterii _______________ Cetăţenie ____________ Rezident ___________ 
BI/CI / Registrul comerţului: ________________________CNP / Cod Fiscal: _________________________________ 
Adresa: ___________________________________________________________________________________________ 
Telefon / Fax: ____________________________________ E-mail: _________________________________________ 

2. Împuternicit: ______________________________________________________________________________________ 
Data nasterii _______________Locul Naşterii _______________ Cetăţenie ____________ Rezident ___________ 
BI/CI / Registrul comerţului: ________________________CNP / Cod Fiscal: _________________________________ 
Adresa: ___________________________________________________________________________________________ 
Telefon / Fax: ____________________________________ E-mail: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Solicită subscrierea de unităţi de fond in valoare de ______________ lei. Plata se va efectua prin numerar. 
 
 
 
Prin semnarea prezentului formular investitorul declara ca a primit, a citit, a inteles si a aderat la prospectul de emisiune 
al fondului. 

Prezenta cerere de subscriere este irevocabilă. Extrasul de cont va fi eliberat la acest ghişeu în maxim 3 
zile lucrătoare de la data intrării banilor în cont.  

Investitor Distribuitor 

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. 


