
 

Către BC “Moldova-Agroindbank” S.A. 

Sucursala _____________________ 
 

CERERE 

de abonare/modificare date la sistemul “BankFlex-Multychannel” 

I. Prin prezenta solicit:  

1.  
  ABONARE la sistemul automatizat de deservire la distanţă “BankFlex-Multychannel”, 

canalele: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking. 

 

2.  
  MODIFICARE 

modificarea datelor în sistemul „BankFlex-Multychannel”. 

În dreptul câmpurilor ce se modifică se va indica litera ”M”.  

II. DATELE SOLICITANTULUI:                                                                                                                                            

 Nume, prenume  

 Cod fiscal (IDNP)  

 Act de identitate: 
seria, număr: 

 

 eliberat  de  

 data eliberării  

 data valabilităţii  

 Adresa de domiciliu  

 Viza de reşedinţă  
(dacă aceasta diferă de domiciliu) 

 

 Telefon 
domiciliu/mobil  

 

 Adresa e-mail  

  Reprezentantul legal/persoana împuternicită (după caz): 

Nume, prenume reprezentant legal  

Nr. şi data împuternicirii/ procurii  

Cod fiscal (IDNP) reprezentant legal ___ 

Act de identitate reprezentant legal Seria, nr.____________________, eliberat de ____________ 
data eliberării _____________, data valabilităţii __________ 

III. PARTICULARITĂŢI AFERENTE UTILIZĂRII SISTEMULUI 

 Login ID  

 

Modul de accesare a sistemului 

 standard 

 cu semnătură  digitală 

 cu semnătură mobilă 

 Modul de primire a parolei de unică folosinţă (OTP)  e-mail  SMS 

 Modul de primire a notificărilor  e-mail  SMS 

 Notificarea prin SMS privind autentificarea în sistem  DA  NU 

 Notificarea privind executarea tranzacţiilor  DA  NU 

 Modificarea la distanţă a profilului  DA  NU 

 Notificarea prin SMS privind autentificarea în aplicaţia  DA  NU 



 

MAIBank 

 Notificarea privind executarea tranzacţiilor în aplicaţia 
MAIBank 

 DA  NU 

 Conturilor bancare pentru care se solicită acces la distanţă: 

 Toate conturile/cardurile, deţinute la data completării 
prezentei cereri 

 DA  NU 

 Includerea automatizată în profil a conturilor/  cardurilor 
noi deschise/reemise 

 DA  NU 

 În cazul solicitării accesului doar pentru anumite conturi/carduri se va competa secţiunea: 

Detalii aferente conturilor bancare 

 Numărul contului valuta PAN* * pentru conturi de card -  
se completează cu  ultimele patru 
cifre de pe card 

   

   

    

   

   
 

 

 
DECLARAŢIILE SOLICITANTULUI: 

„Declar pe propria răspundere că datele, reflectate în prezenta cerere, sunt corecte şi complete.” 

SEMNĂTURA SOLICITANTULUI 
  
 

  DATA 
 

 

MENŢIUNILE BĂNCII: 

Se acceptă cererea de acces        DA       NU 

Motivul refuzului ____________________________________________________________________ 

Numărul de identificare a clientului în sistemul băncii (ID CLIENT)   

 

PERSOANA RESPONSABILĂ 

Nume, Prenume: 

  
 

  Semnătura 
 

 

VERIFICAT 

Nume, Prenume: 

  
 

  Semnătura 
 

 

  L.Ş 

 

NR. CERERII   
 

DATA  

 

 


