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Fondul imobiliar de investiții alternative BT Property 
-FORMULAR DE RASCUMPARARE 

 
 
 

SUBSEMNATUL:                            Numar cont de investiţie BT Property: ..........................  
 
Persoana fizica: Nume:  _______________________      Prenume:    ___________________________________ 
Localitate: __________________     Judet/Sector:  _________________ 
Strada:______________   nr:____  bloc:______  scara:_______   ap:____   tel. fix:__________  tel. mobil: ___________ 
CNP: |___ |___|___|___|___|___|___|__|__|__|__|__|___|    
Act de identitate:______      serie ________     numar  __________     emis de: _________________________ 
Data emiterii (zz/ll/aaaa)_____/_____/_______    e-mail: __________________________________ 

 
 

În calitate de  împuternicit al titularului : 
Persoana fizica    
Nume:_________________   Prenume:________________________________________________    
CNP: |  |__|__ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    
 
Persoana juridica     
Denumire: __________________________________________ 
Nr. Reg. Com._______________     C.U.I.______________    e-mail: _____________________________________ 
 
 

SOLICIT: 
Sa retrag suma bruta de (cifre):  ____________lei (litere) ____________________________lei, 
 
Plata se va face prin virament bancar  in contul :  
 
|R|O|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
Deschis la Banca Transilvania 
 
 
 

Unitățile de fond pot fi răscumparate trimestrial, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui trimestru astfel: 

- după o perioadă mai mică sau egală cu  730 zile de la data subcrierii, investitorii vor putea răscumpăra maxim 10% din unitățile de 
fond deținute; 

- ulterior perioadei de 730 de zile, investitorii  pot solicita răscumpărarea oricărui număr de unităţi de fond deţinute; 

- la răscumpărarea unităţilor de fond, investitorii  Fondului vor plăti un comision de răscumpărare de 4% din valoarea unităţilor de 
fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică sau egală cu 1460 de zile calendaristice de la data 
subscrierii unităţilor de fond. 

Investitorii Fondului nu vor plăti comision de răscumpărare dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 1460 de zile 
calendaristice de la data subscrierii unităţilor de fond.   

Pentru detalii suplimentare privind procedurile de rascumparare, consultati Documentul de oferta al Fondului imobiliar de investiții 
alternative BT Property și  Regulilor Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property 
 
 
 
Data                 Semnatura investitor / imputernicit  Societate de administrare (semnatura) 

   
__/____/_____      _______________________                              ____________________ 
         
 
 
 

Telefon: 0264/ 301036; Fax 0374 /097433; 0264/410433   email: btam@btam.ro 


