
Către: 
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 

CERERE
de eliberare a extrasului din cont

INFORMAȚII CONFIDENȚIALE 

Telefon: 

Reprezentat de:* 
* se completează în cazul reprezentantului – se va indica numele și prenumele organului executiv

al Solicitantului (director, administrator etc.) sau al persoanei care reprezintă Solicitantul.

solicit eliberarea extrasului din cont pentru următoarele valori mobiliare (VM) deținute de subsemnat: 

Emitentul VM: 

ISIN: 

în termen de: 

extras simplu* 
10 lei 25 lei pentru persoană fizică 

pentru persoană juridică 25 lei 50 lei 

extras simplu* extras global*
pentru persoană fizică 25 lei 50 lei 
pentru persoană juridică 50 lei 100 lei 

Email: 

Nume/Denumire: 

* se va indica sau denumirea emitentului de VM deținute de solicitant, sau ISIN al VM, sau ambele

Data cererii Semnătura 

Reprezentant 

extras global* 

modul de prezentare a extrasului: 

DCU va expedia extrasul prin email doar dacă: (1) cererea de eliberare a extrasului este semnată de solicitant 
cu semnătură electronică sau (2) plata pentru extras a fost efectuată prin virament nemijlocit de către 
beneficiar sau (3) beneficiarul a fost anterior identificat de DCU și a indicat un email de contact

IDNO/IDNP:

Extrasul pe suport de hârtie poate fi ridicat la oficiul DCU la adresa:
str. Bănulescu Bodoni 57/1, fosta clădire ASITO, etajul 1, oficiul 3, Chișinău, Moldova

Beneficiar 

* DCU va elibera:
• extras simplu - dacă valorile mobiliare ale beneficiarului se află pe un singur cont; sau
• extras global - dacă valorile mobiliare ale beneficiarului se află pe mai multe conturi.

limba extrasului: 

solicit extrasul în limba:
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