CREDIDAM
CENTRUL ROMÂN PENTRU ADMINISTRAREA
DREPTURILOR ARTIŞTILOR INTERPREŢI
HJ.207/19.09.96, CF RO 9089320
Str. C.A.Rosetti, Nr.34, Sector 2, Cod postal 020015,
Bucureşti, ROMANIA,
Tel +40213079200; Fax +40213185813

Nr. reg. intrare ……………….. data …………………...
Operator de date cu caracter personal nr.8338
Rezoluţie Director General ......................................

CERERE DE ÎNCASARE
A REMUNERAŢIEI DATORATĂ ARTISTULUI INTERPRET SAU EXECUTANT
Date privind artistul interpret decedat:
Nume …………………………………...………… Prenume ……………………………………………………..



Cod numeric personal (dacă există) :
Profesia avută ..............................................................................................................................
Ansamblul, orchestra, teatrul, trupa de balet la care a activat / colaborator / liber profesionist
.........................................................................................................................................................................
Ultimul domiciliu .........................................................
Date privind moştenitorul:
Nume …………………………………...………… Prenume ……………………………………………………..
Cod numeric personal :



Născut(ă) în …………………………………………………………………….. la ………………………………......
Domiciliu : Strada …………………………………………………………nr. …………, bl. ………….., ap. ……....
Localitate …………………………………….. judeţ / ţara ………………………. Cod poştal …………………....
Rezidenţă fiscală ..............................................................................................................................................

Reşedinţă : Strada ……………………………………………………….., nr. …………., bl. ………….., ap. …….
Localitate …………………………………….. judeţ / ţara ……………………………… cod poştal …………...

,



Adresă corespondenţă : la domiciliu
la reşedinţă
alta ………………………………………………………………………………………...
Cetăţenie ……………………………………………………………………………………..
Telefon (ex. + 40xx xxx xxxx) ………………………………………………………………
Profesie ……………………………………………………………………………………..
Anexez prezentei cereri copie după actul de deces şi certificatul de moştenitor.
Vă rog să-mi repartizaţi remuneraţia colectată de CREDIDAM cuvenită artistului interpret al cărui moştenitor sunt. În
vederea determinării acestor drepturi depun anexat prezentei cereri toate documentele justificative din care rezultă
activitatea artistică a artistului interpret (repertoriu declarat, foaie de prezenţă, înscrisuri doveditoare privind
achitarea remuneraţiilor urmare a efectuării de înregistrări/fixări, contract de colaborare, copii xerox după mapa
faţă/spate a discului, CD, casetei etc).
 Doresc să se vireze remuneraţia cuvenită în contul nr. ……………..……………… deschis la banca ………..………..
 Doresc să se efectueze plata remuneraţiei în numerar la sediul CREDIDAM din Str.C.A.Rosetti, nr.34, Sector 2,
Bucuresti

Încheiat la data (zz – ll – aaaa) ……………………………, în …………………………. două exemplare.
Semnătura Moştenitorului
......………………………...
© CREDIDAM - Organism de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi.

