AFFIDAVIT
declarație pierdere certificate / acțiuni și acordare de despăgubiri

Generalități:
În lumea modernă documentele sunt păstrate în format electronic.
Multe lucruri se pot face fără documente, chiar și tranzacții personale nu se
mai limitează la schimbul de documente fizice. Cu toate acestea, rămășițele
vechilor sisteme și obiceiuri rămân și există anumite domenii în care
documentele pe hârtie rămân rămân comune. Unul dintre acestea este
reprezentat de tranzacționarea acțiunilor.
Certificatele / acțiunile fizice pot fi pierdute sau distruse. În astfel de
cazuri, acționarii trebuie să înlocuiască documentele, procedura începe cu
darea unei declarații personale asupra certificatului sau acțiunilor pierdute.
Societățile de obicei, solicită acționarilor care au pierdut sau au distrus
certificatele / acțiunile să furnizeze acest document (declarație) înaintea de a
emite unele noi. Dacă urmați modelul și instrucțiunile anexate, puteți
rezolva situația rapid și fără a pierde bani de pe urma acestei neplăceri.
Pentru că nu este o garanție suficientă, raportarea situației și
înscrierea ei întro declarație, unele companii solicită de asemenea ca această
declarație să includă o clauză de despăgubire, protejând astfel compania de
orice pierdere financiară rezultată din declarație.
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Acest pachet conține tot ce veți avea nevoie pentru a vă personaliza și
pentru a vă completa declarația și acordul de prejudiciu. În general,
companiile solicită acționarilor care au pierdut sau au distrus certificatele /
acțiunile acest document, înainte de a emite copii cerificate. Dacă urmați
exemplul și instrucțiunile anexate, puteți rezolva rapid situația și puteți
preveni pierderea de bani pe care ați aveao în cazul în care o terță parte a
găsit certificatele / acțiunile înainte de a avea ocazia să îl raportați lipsă.

Verificați !
 dacă vă protejați corespunzător certificatele de valori mobiliare sau
acțiunile. Acestea sunt documente valoroase și ar trebui tratate ca atare.
Dacă sunteți preocupat de costul și riscul de a ține în casă aceste documente,
vă recomandăm să vă adresați unei bănci sau unei firme de brokeraj să
păstreze documentele în numele dvs.
 După ce ați descoperit că documentele dvs. au dispărut, contactați imediat
agentul firmei de brokeraj și cereți să se pună o interdicție de tranzacționare
pentru certificatele care lipsesc. Agentul dvs. poate raporta certificatele și
acest lucru va împiedica orice terță parte să transfere documentele de pe
numele dvs. pe al altcuiva.
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