Procedura de distribuire a dividendelor către acţionarii societăţii GENERALI ROMANIA
ASIGURARE REASIGURARE S.A. ca urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
din data de 26 Aprilie 2021
Avand in vedere hotararea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor GENERALI ROMANIA
ASIGURARE REASIGURARE S.A. din data de 26 Aprilie 2021, dividendele se vor plăti dupa data de 27
Aprilie 2021 (data plăţii), atât pentru plăţile prin transfer bancar cât şi pentru plăţile în numerar, către
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. la data de
înregistrare 30 martie 2021.
Impozitul pe dividend va fi calculat şi reţinut de către Generali Romania Asigurare Reasigurare din
dividendul brut în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
Modalităţile şi termenele de plată a dividendelor sunt următoarele:
I. Plăţi în numerar
Pentru acţionarii persoane fizice care nu solicită şi/sau nu transmit documentele necesare pentru plata
prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin punere la dispoziţie de către
Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. a sumelor cuvenite la ghiseele Bancii Comerciale Romane
(BCR) din tara, începând cu data de 27 Aprilie 2021 (data plăţii). Orarul de ridicare a dividendelor se
încadrează în orarul de lucru al ghişeele BCR din ţară.
Dividendele se pot ridica de către acţionari personal sau prin reprezentant convenţional astfel:
1. În cazul actionarilor - persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghişeu, plata sumelor
de bani se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea
actionarilor se va face pe baza informaţiei regăsite în câmpul rezervat C.N.P.
2. În cazul actionarilor, persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata Sumelor de bani se face
reprezentantului legal în speţă - tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul
de naştere al actionarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul, actul juridic ce instituie tutela în cazul
tutorelui care nu este unul dintre părinţi şi actul de identitate al tutorelui/părintelui.
3. In cazul actionarilor, persoane fizice care nu se prezintă personal la ghişeu, ci mandatează în acest
sens o altă persoană, plata Sumelor de bani se face împuternicitului respectivei persoane, în baza
următoarelor documente: procură specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de
ridicare a Sumelor de bani eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu
excepţia cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani şi este valabilă la
data
la
care
se
efectuează
plata
şi
actul
de
identitate
al
împuternicitului.
4. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba româna
iar dacă sunt emise de o autoritate străina acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.
II. Plăţi prin transfer bancar (în conturi deschise în lei la o bancă din România)/ ( in conturi
deschise in lei sau alta valuta la o banca din afara granitelor Romaniei)
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Începând cu data de 27.04.2021, acţionarii persoane fizice şi juridice care doresc plata dividendelor prin
transfer bancar pot, solicita şi transmite către Generali Romania Asigurare Reasigurare documentele
necesare, plata dividendelor se va face de către Generali Romania Asigurare Reasigurare prin transfer
bancar dupa data de mai sus, după primirea şi verificarea documentaţiei, astfel:
1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant convenţional, vor prezenta Generali
Romania Asigurare Reasigurare formularul de colectare cod IBAN pe care il pot ridica de la sediul
societatii sau il pot descarca de pe site-ul societatii www.generali.ro, în care se vor preciza banca şi
contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului, însoţit de:
- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal - certificată de titular
"conform cu originalul";
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat şi ştampilat) prin care se confirmă existenţa
contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, în original;
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant, dacă este cazul certificată de titular "conform cu originalul".
2. Actionarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta Generali Romania
formularul de colectare cod IBAN în care se precizează banca şi contul (cod IBAN) deschis pe numele
actionarului, însoţit de:
- copie a certificatului de înmatriculare - certificată de titular "conform cu originalul";
- copie de pe documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii (certificat constatator
emis de registrul comerţului/entitatea echivalentă - pentru entităţile de naţionalitate străina) - certificată de
titular "conform cu originalul";
- copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convenţional a semnatarului cererii, dacă este
cazul - certificată de titular "conform cu originalul";
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat şi ştampilat) prin care se confirmă existenţa
contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în original.
Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar se vor transmite in atentia Diviziei Juridice, la adresa
raluca.popescu@generali.com.
.
Toate solicitările de mai sus vor conţine inclusiv adresa de email şi numărul de telefon la care pot fi
contactaţi acţionarii sau intermediarii/reprezentanţii acestora, după caz, în eventualitatea unor clarificări.
3. Persoanele fizice/juridice nerezidente
În conformitate cu Legea 227/2015 actualizată (şi a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal), pentru acordurile de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe
venit şi capital pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru acţionarii rezidenţi ai unor
ţări membre ale UE sau AELS, nerezidentul are obligaţia de a depune /expedia la sediul Generali
Romania certificatul de rezidenţă fiscală, în original, eliberat de autoritatea competentă din statul său de
rezidenţă. În cazul în care acţionarul nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, impozitul reţinut se va
calcula prin aplicarea cotei aplicabilă acţionarilor rezidenţi în vigoare.
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4. Plata in conturi la banci din afara granitelor Romaniei
Plata in conturi la banci din afara granitelor Romaniei se va efectua catre contul IBAN comunicat de
persoana juridica nerezidenta, in documentul oficial transmis, care va cuprinde toate detaliile de plata
( banca, cod swift al bancii, iban, valuta IBAN etc).
III. În cazul acţionarilor decedaţi dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor prin transfer
bancar sau în numerar, numai după ce, în prealabil, moştenitorii au solicitat Generali Romania şi s-a
efectuat înregistrarea transferului acţiunilor către succesor(i) ca efect al succesiunii.
IV. Comisioanele aferente platilor se suportă de către platitor.

***
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