PUNCTUL DE VEDERE AL AVOCATULUI / NOTARULUI / CPA
Către:

StartCom Certification Authority

Email:
Subiect:

certmaster@startssl.com
Extended Validation Request

Client (Companie/Organizație):
Reprezentant:

Instrucțiuni pentru Avocat/Notar/Contabil public autorizat
●

Această scrisoare poate fi completată de orice consultant juridic din cadrul sau din
afara companiei, înregistrat într-un Birou Notarial / într-o Asociație de Avocați / CPA
sau echivalentul.

●

Dacă nu puteți atesta vreo informație de mai jos, puteți indica acest lucru prin
trasarea unei linii în câmpul respectiva.

Reprezint _______________________________________ (“Client”), care a
completat Aplicația către dumneavoastră cum a fost descris mai sus (“Application”).
Am fost rugat de către Client să îmi exprim opinia către dumneavoastră prin această
scrisoare.
Opinia mea de mai jos se bazează pe familiaritatea mea cu fapte relevante si
experiența mea profesională în acest domeniu.
Așadar, opinia mea este următoarea:
● ________________________________ este CEO-ul/Președintele/Directorul
clientului meu, numărul ei/lui de telefon este _______________________,
E-mail-ul este _______________________.
● CEO-ul/Președintele/Directorul
de
mai
sus
la
autorizat
pe
_________________________ ca reprezentant al Companiei să acționeze în
numele Companiei/Organizației pentru a:
(a) furniza informațiile necesare despre Companie, pentru a emite
Certificatul EV așa cum e specificat în Aplicația atașată,
(b) cere unul sau mai multe certificate EV și să desemneze alte persoane care pot
cere certificate EV,
(c) a putea fi de acord in numele Companiei cu obligațiile contractuale relevante
cuprinse în Acordul de Abonat, și
(d) confirma faptul că Compania a luat cunoștință de faptul că este proprietarul
domeniilor ce vor fi incluse in Certificatele EV achiziționate pe viitor de către
Companie.

● Clientul meu are o prezenta fizică la următoarea adresa:
Adresa:

________________________________________________
________________________________________________
Cod Poștal ________________________________________________
Localitate: ________________________________________________
Județ:
________________________________________________
Țara:
________________________________________________
● Numărul de telefonul a Clientului meu este:
Codul țării: ___________ Numărul: _______________________________
● Clientul are un Cont Curent (*) deschis la următoarea instituție financiară
__________________________________.
(Opțional: Introduceți mențiuni și limitări pentru scrisoarea de opinie din cadrul jurisdicției țării dvs.)
Nume: ________________________________________________________
Semnătura:____________________________________________________
Data: _________________________________________________________
Jurisdicția in care aveți drept de practică: _____________________________
Informații de contact al Biroului sau Asociației de Avocați din care faceți parte:

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

*Cont Curent: un cont deschis la o bancă sau altă instituție financiară, de unde pot fi extrase fonduri la cerere. Principalul scop al acestui cont este
de a facilita plățile fără numerar cu ajutorul următoarelor metode: cec, transfer banca, direct debit, etc.

