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Prezentul contract de prestari servicii de investitii financiare (in continuare "Contractul") este incheiat
intre:

(1)

Banca Comerciala Romana S.A., o societate administrata in sistem dualist, institutie de credit
cu sediul social in Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etaj 6, sector
6, Bucuresti, cod postal 060013, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, cod
unic de inregistrare 361757, inscrisa in Registrul CNVM/ASF sub nr.
PJR01INCR/400007/26.05.2006, denumita in continuare "BCR" sau „Prestatorul", in
calitate de prestator
si

(2)

Persoana Fizica: Nume si prenume [_FirstName_] [_MiddleName_] [_LastName_], domiciliat
In: Strada: [________], nr. [__], bloc [___], scara [___], etaj [___], apartament [___], sector
[___], localitate, [________] , judet [________] avand CNP [________________] identificat
cu BI/CI seria/nr. [_] [__________]/ Pasaport [__________] emis de [______] [_________] la
data de [__________], pregatirea profesionala [__________________________], adresa
corespondenta Strada: [________], nr. [__], bloc [___], scara [___], etaj [___], apartament [___],
sector [___], localitate, [________] , judet [________] denumit in continuare “Clientul“

denumite in mod individual "Partea" si in mod colectiv "Partile".

1.

INFORMATII CLIENT

1.1. Clientul intelege si accepta ca desemnarea Semnatarilor Autorizati se poate face intr-o unitate
teritoriala a BCR, prin semnarea unui act aditional la Contract, cu indeplinirea cerintelor legale cu
privire la cunoasterea clientelei si conform prevederilor TCD (asa cum acest termen este definit la
clauza 2.1 de mai jos).
1.2. Contul Curent al Clientului: Contul Curent al Clientului din care Banca percepe costurile aferente
Serviciilor Bancare la Distanta (componentele Internet Banking, Mobile Banking si Phone Banking).
Termenii Servicii Bancare la Distanta, Internet Banking, Mobile Banking si Phone Banking au
semnificatia prevazuta in CSB (asa cum acest termen este definit l clauza 2.3 de mai jos).

1.3. Categoria MIFID [________].
1.4. Nivelul de risc asumat de Client [________].

1.5. Adresa de email [________].

2.

DEFINITII SI INTERPRETARE

2.1

Termenii utilizati in prezentul Contract au sensul descris in documentul „Termeni si Conditii de
Derulare pentru Servicii de Investitii Financiare " ("TCD") – Anexa nr. 3 (TCD) la prezentul
Contract si in Pachetul Informativ Client (Pachet Informativ Client) – Anexa nr. 4 la prezentul
Contract, asa cum aceste documente sunt publicate la adresa www.bcr.ro, cu exceptia cazului
in care nu se prevede altfel in cuprinsul prezentului Contract, caz in care vor prevala dispozitiile
derogatorii ale prezentului Contract.

2.2

Impartirea prezentului Contract in Clauze, alineate, puncte, sub-puncte si Anexe si inserarea
titlurilor s-au realizat doar in scopul facilitarii lecturii si nu vor afecta intelegerea si interpretarea
prezentului Contract. Termenii ,,prezentul Contractˮ, ,,al/a/ai/ale prezentului Contractˮ, ,,din
prezentul Contractˮ, ,,in conformitate cu prezentul Contractˮ si expresiile similare se refera la
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prezentul Contract si nu in mod particular la o anumita Clauza, Anexa sau alta portiune a
acestuia, si includ orice contract sau instrument aditional sau accesoriu prezentului Contract.
Referirile in prezentul Contract la Clauze si Anexe constituie referiri la Clauzele sau Anexele
din prezentul Contract, cu exceptia situatiei in care obiectul unei prevederi sau contextul impun
altfel.
2.3

Partile accepta faptul ca prevederile continute in TCD, care se completeaza, in mod
corespunzator, cu prevederile Contractului Cadru pentru Servicii Bancare (denumit "CSB"), si
in Pachetul Informativ Client fac parte integranta a prezentului Contract, iar drepturile si
obligatiile Partilor din prezentul Contract se completeaza cu drepturile si obligatiile specifice
ale Partilor prevazute inclusiv in TCD.

2.4

In cazul unor neconcordante intre prezentul Contract si prevederile TCD si ale Pachetului
Informativ Client se vor aplica urmatoarele reguli:

(a)

In cazul neconcordantelor intre prezentul Contract si TCD, vor prevala conditiile din
prezentul Contract. Aceeasi regula se va aplica si neconcordantelor intre prezentul
Contract si prevederile Pachetului Informativ Client; si

(b)

In cazul neconcordantelor dintre prevederile TCD si ale Pachetului Informativ Client,
vor prevala cele din TCD.

2.5

In completarea prezentului Contract, anumiti termeni si conditii speciale se pot aplica anumitor
Tranzactii incheiate de catre Client cu Prestatorul sau prin intermediul Prestatorului. In cazul
unor neconcordante cu prezentul Contract, vor prevala termenii si conditiile speciale ce
guverneaza aceste Tranzactii dintre Client si Prestator si/sau Tranzactii incheiate de Client prin
intermediul Prestatorului, cu exceptia cazului in care se convine altfel in scris.

3.

OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1

Prestatorul presteaza in numele si pe contul Clientului urmatoarele servicii si activitati de
investitii si servicii auxiliare: Servicii de Executie si Servicii de Custodie, precum si servicii de
schimb valutar in legatura cu Serviciul de Executie si Serviciul de Custodie.

3.2

Serviciile care fac obiectul prezentului Contract nu includ consultanta juridica, administrare de
portofolii (astfel cum acest serviciu este definit in MiFIL), consultanta de investitii (astfel cum
acest serviciu este definit in MiFIL), administrare conform prevederilor Codului Civil si/sau
consultanta fiscala. Clientul ramane responsabil in mod exclusiv pentru monitorizarea oricaror
implicatii fiscale, precum plata taxelor si impozitelor aferente, dar si pentru efectuarea oricaror
inregistrari si depunerea oricaror declaratii solicitate sau care ar putea fi solicitate de organele
fiscale in conformitate cu legislatia in vigoare in orice moment.

3.3

Pastrarea Instrumentelor Financiare ale Clientului in Contul de Instrumente Financiare nu
implica faptul ca Prestatorul reprezinta Clientul cu privire la drepturile sale de proprietate, cu
exceptia primirii de dividende si/sau dobanda sau alte distribuiri aferente Instrumentelor
Financiare detinute in Contul de Instrumente Financiare. Pentru evitarea oricarui dubiu, cu
exceptia unui acord contrar intre Parti, Prestatorul nu va fi obligat sa reprezinte Clientul in
adunarile generale emitentilor de Instrumente Financiare.

3.4

Atunci cand nu sunt aplicabile prevederile Clauzei 11.3 din prezentul Contract, deschiderea
Contului de Instrumente Financiare, sau, dupa caz, a Conturilor de Instrumente Financiare, se
va face prin Cererea de deschidere de Cont de Instrumente Financiare anexata ca Anexa nr. 1
(Cerere Deschidere Cont) la prezentul Contract.

-4-

3.5

Clientul intelege ca deschiderea contului/conturilor descrise la Clauza 3.4 din prezentul
Contract, va dura maxim 3 Zile Bancare de la data semnarii prezentului Contract.

4.

PRETUL CONTRACTULUI

4.1

Pentru prestarea Serviciilor prevazute prin prezentul Contract, Clientul datoreaza Prestatorului
comisioanele specificate in Anexa nr. 2 (Comisioane, Costuri si Taxe) la prezentul Contract,
astfel cum aceastea pot fi modificate din timp in timp.

4.2

In cazul in care Prestatorul va decide la o data ulterioara aplicarea unor noi tarife, taxe,
comisioane sau costuri pentru Serviciile prestate sau, dupa caz, modificarea sau completarea
acestora, acestea vor fi incluse in versiunile actualizate periodic ale Anexei nr. 2 (Comisioane,
Costuri si Taxe) la prezentul Contract.

4.3

Modificarile sau inlocuirile Anexei nr. 2 (Comisioane, Costuri si Taxe) vor fi publicate pe
pagina de internet a Prestatorului la adresa www.bcr.ro si vor fi de asemenea transmise in scris
Clientului cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea acestora in vigoare prin unul din mijloacele
de comunicare stabilite conform Contractului, Clientul avand la dispozitie un termen de 15 zile
de la data primirii notificarii pentru a comunica in scris optiunea sa de acceptare sau de
neacceptare a noilor conditii.

4.4

In cazul in care Clientul nu transmite in perioada mentionata la Clauza 4.3 o notificare de
acceptare a modificarilor astfel cum acestea au fost notificate de Prestator, executarea
Contractului va fi suspendata pana la momentul acceptarii de catre Client a acestor modificari
la Anexa nr. 2 (Comisioane, Costuri si Taxe) sau a denuntarii de catre Client a Contractului
conform Clauzei 8, perioada in care Prestatorul nu va fi obligat sa execute orice Ordine sau
Instructiuni ale Clientului. Pentru evitarea oricarui dubiu, Prestatorul va continua sa perceapa
tarifele, taxele, comisioanele sau costurile aplicabile pentru Serviciile de Custodie.

4.5

In cazul in care Clientul nu transmite o notificare de acceptare sau de denuntare a Contractului
in termen de sase (6) luni de la expirarea perioadei mentionate la Clauza 4.3 din prezentul
Contract, Contractul va fi considerat denuntat de catre Prestator si va inceta la sfarsitul perioadei
de sase (6) luni mentionate mai sus.

4.6

Platile aferente acestui Contract se vor face conform prevederilor din TCD, in modalitatile
notificate de catre Prestator sau in alte modalitati agreate de Parti.

5.

DURATA CONTRACTULUI

5.1

Prezentul Contract este incheiat pe o perioada nedeterminata, cu incepere de la data semnarii
prezentului Contract si a Anexelor aferente de catre ambele Parti.

6.

TRANSMITEREA NOTIFICARILOR/ LIMBA COMUNICARII

6.1

Orice comunicare Intre Parti, inclusiv transmiterea Ordinelor si Confirmarilor de tranzactionare
sau transmiterea altor informatii si documente se vor face la coordonatele mentionate In
preambulul Contractului, In limba romana si/sau limba engleza, prin e-mail, telefon sau posta.
In acest sens, Clientul declara ca este de acord sa primeasca informatii, cereri si comunicari
preponderent prin intermediul e-mailului si telefonului, Intelegand ca furnizarea si mentinerea
unei adrese active de e-mail si a unui numar de telefon actualizat sunt esentiale pentru
informarea sa cat mai prompta de catre Prestator, care va utiliza aceste canale de comunicare In
derularea Contractului, fara a fi obligat sa trimita si prin posta orice astfel de comunicari sau
notificari.
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6.2

Instructiunile/Ordinele pot fi transmise prin e-mail, prin intermediul adresei de e-mail
identificata in prezentul Contract, cu respectarea cerintelor prevazute in prezentul Contract.

6.3

Comunicarile intre Parti se vor face la urmatoarele adrese:
Pentru Prestator:
La datele de contact din Pachetul Informativ Client/Ghidul de Tranzactionare parte integranta a
TCD, astfel cum acestea sunt actualizate din timp in timp la adresa https://www.bcr.ro.
Pentru Client: la datele de contact din preambulul acestui Contract.

6.4

Clientul va informa Prestatorul in maximum 2 Zile Bancare referitor la modificarea oricaror
informatii cu privire la acesta cuprinse in prezentul Contract precum si in Anexe. Prestatorul nu
poate fi tinut responsabil pentru orice problema aparuta ca urmarea a informatiilor
incomplete/eronate furnizate de catre Client.

6.5

Prevederile prezentei Clauze 6 se vor completa cu prevederile din TCD privind transmiterea
informatiilor si comunicarilor intre Client si Prestator.

7.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.1

Despagubirile pe care Prestatorul ar putea fi obligat sa le plateasca se vor limita la prejudiciul
direct, actual si viitor cauzat Clientului, in caz de frauda sau din culpa grava a Prestatorului, sau
in cazul in care Serviciile nu au fost prestate in conformitate cu clauzele Contractului.

7.2

Pentru intarzierea executarii de catre Client a oricarei obligatii contractuale, acesta va plati
Prestatorului o penalitate de 0.15% pe zi de intarziere, calculata la valoarea obligatiei
neexecutate, pana la data executarii integrale si in mod corespunzator a obligatiei respective.
Penalitatile pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

7.3

Prevederile prezentei Clauze 7 se vor completa cu prevederile privind raspunderea fiecarei Parti
conform TCD.

8.

INCETAREA CONTRACTULUI

8.1

Prezentul Contract inceteaza:

8.2

(a)

prin acordul scris al Partilor;

(b)

prin denuntarea unilaterala de oricare dintre Parti, sub conditia notificarii scrise de
incetare transmise celeilalte Parti cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii;

(c)

prin rezilierea de drept, fara nicio alta formalitate si fara interventia vreunei instante
judecatoresti, in cazul in care Clientul nu indeplineste, indeplineste necorespunzator sau
incalca oricare dintre obligatiile prevazute in sarcina sa in prezentul Contract si nu
remediaza situatia de neindeplinire/ incalcare a obligatiilor in termen de cel mult 15 zile
de la data solicitarii de remediere transmisa de catre Prestator sau cu respectarea
prevederilor si termenelor din Normele in Vigoare; si

(d)

in toate celelalte situatii stipulate in TCD.

Prin exceptie de la prevederile Clauzei 8.1 (c) de mai sus:

(a)

in cazul in care Clientul nu isi actualizeaza datele conform Sectiunii 3.5.7 din TCD;
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(b)

daca Clientul are debite neplatite fata de Prestator ca urmare a derularii prezentului
Contract;

(c)

in alte cazuri in care Clientul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale sau legale;

(d)

suspendarea Contractului este ceruta de o autoritate de reglementare;

dreptul Clientului de a transmite Ordine si/sau Instructiuni sau de a realiza schimburi valutare
va fi suspendat pentru o perioada de 6 luni sau pe perioada solicitata de autoritatea de
reglementare relevanta, dupa caz. Pentru evitarea oricarui dubiu, comisioanele, taxele si orice
alte costuri datorate de Client se vor acumula in continuare, iar Prestatorul va avea dreptul de a
cere executarea acestora in mijloacele premise de legislatia aplicabila sau stipulate in Contract.
Dupa expirarea perioadei de suspendare mentionata mai sus, in cazul in care nu a fost remediata
situatia care a dus la suspendarea Contractului sau partile nu au ajuns la un acord, se va aplica
Clauza 8.1(c) din prezentul Contract.
8.3

Incetarea Contractului nu exonereaza Partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin
pana la data incetarii Contractului.

9.

LITIGII SI SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR

9.1

Orice diferend intervenit intre Parti in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea si
incetarea prezentului Contract va fi solutionat in primul rand pe cale amiabila.

9.2

In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus instantelor
romane competente.

9.3

Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana.

9.4

Clientul are dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor. Entitatea la catre care se
poate adresa este, dupa caz:
9.4.1

SAL-FIN, entitate ce isi desfasoara in prezent activitatea la sediul ASF din Splaiul
Indepententei nr 15, sector 5, Bucuresti. Solutionarea alternativa a litigiilor se poate
realiza prin propunerea unei solutii sau prin impunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN.
Conditiile de accesare a procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor sunt
prezentate in Regulamentul ASF 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de
Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).
Procedura de solutionare a litigiilor este conditionata, printre altele, de adresarea unei
cereri scrise de catre Client la SAL-FIN si acceptarea de catre parti de a participa la
solutionarea diferendului. Litigiul se solutioneaza in baza unei hotarari motivate de
catre conciliator. Mai multe informatii sunt disponibile in Regulamentul ASF 4/2016
privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in
domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si on-line la adresa www.salfin.ro.

9.4.2

Centrul de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul bancar (CSALB), entitate ce
isi desfasoara in prezent activitatea la urmatoarea adresa str. Sevastopol nr. 24, Sector
1, Bucuresti. Solutionarea alternativa a litigiilor se poate realiza prin propunerea unei
solutii sau prin impunerea unei solutii in cadrul CSALB. Conditiile de accesare a
procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor sunt descrise in detaliu pe site-ul
CSALB, www.csalb.ro si in Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea
alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti. Procedura de solutionare a
litigiilor este conditionata, printre altele, de adresarea unei cereri scrise de catre Client
la CSALB si acceptarea de catre parti de a participa la solutionarea diferendului. Mai
multe informatii sunt disponibile in Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind

-7-

solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti si on-line la adresa
www.csalb.ro.

10.

DECLARATII ADITIONALE

10.1

Clientul declara ca:
10.1.1

i-a fost pusa la dispozitie, a citit, a avut posibilitatea solicitarii informatiilor aditionale
si clarificarilor cu privire la Politica de Executie, pe care o accepta;

10.1.2

i-au fost pusi la dispozitie termenii si conditiile prezentului Contract, impreuna cu toate
Anexele sale, a avut suficient timp sa le lectureze si sa le inteleaga, avand in acelasi
timp posibilitatea de a adresa intrebari si obtine lamuriri de la Prestator inainte de
incheierea prezentului Contract sau de furnizarea oricaror servicii de investitii sau
servicii auxiliare care fac obiectul acestui Contract.

10.1.3

incheie prezentul Contract pe seama sa si in nume propriu, si nu ca mandatar, agent,
administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte persoane, si toate deciziile de a investi,
detine, opera modificari in legatura cu sau tranzactiona Instrumente Financiare vor fi
ale sale;

10.1.4

a luat in mod independent decizia de a incheia prezentul Contract, pe baza propriilor
sale analize sau, unde a considerat necesar, folosind expertiza juridica, financiara sau
tehnica a unor consultanti externi independenti selectati de acesta. In luarea deciziei de
a incheia prezentul Contract nu se bazeaza pe nicio comunicare scrisa sau orala din
partea Prestatorului;

10.1.5

este capabil sa inteleaga (fie el insusi, fie cu asistenta oricaror consultanti pe care i-a
considerat necesari), si intelege, accepta si isi asuma continutul tuturor clauzelor
(interne si externe), a documentelor furnizate de Prestator si toate drepturile si
obligatiile care ii revin prin incheierea prezentului Contract si a oricarei Tranzactii,
precum si termenii, conditiile si riscurile ce decurg din prezentul Contract si orice
Tranzactie la care este parte;

10.1.6

avand la cunostinta natura Serviciilor prestate in baza prezentului Contract, intelege
termenii si isi asuma integral riscurile ce decurg din Tranzactii cu Instrumente
Financiare si din trimiterea Instructiunilor in legatura cu Instrumentele Financiare
depozitate in Contul de Instrumente Financiare precum si ca isi asuma, prin semnarea
prezentului Contract, riscul oricaror schimbari a imprejurarilor in care este incheiat
acest Contract, in conformitate cu art. 1271 alin. 3 lit. c) din Codul Civil, si renunta la
invocarea impreviziunii in legatura cu acest Contract;

10.1.7

renunta la orice drept de evitare a raspunderii sau obligatiilor sau de a opune exceptii in
baza fortei majore sau a unui caz fortuit sau eveniment fortuit; si

10.1.8

accepta in mod expres toate clauzele din prezentul Contract care (A) stipuleaza in
favoarea celeilalte Parti (i) limitarea raspunderii, (ii) dreptul de a denunta unilateral
Contractul sau (iii) dreptul de a suspenda indeplinirea obligatiilor sale, sau (B) care
stipuleaza in detrimentul propriu (i) decaderea din drepturi, (ii) decaderea din beneficiul
termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune exceptii, (iv) restrangerea libertatii de a
contracta cu alte persoane, (v) reinnoirea tacita a contractului, (vi) legea aplicabila, (vii)
clauzele compromisorii sau clauzele prin care se deroga de la normele privitoare la
competenta instantelor judecatoresti, inclusiv, fara limitare Clauzele 4 (Pretul
Contractului), 7 (Raspunderea Contractuala), 8 (Incetarea Contractului), 9 (Litigii si
solutionarea alternativa a litigiilor), 10 (Declaratii Aditionale) si 11 (Dispozitii Finale)
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din prezentul Contract, precum si Sectiunile 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12,
3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 si respectiv 6.1 din TCD.
10.2

Fiecare parte declara ca prezentul Contract reprezinta rezultatul negocierilor dintre Parti si
reflecta in intregime vointa acestora.

11.

DISPOZITII APLICABILE CONTRACTELOR LA DISTANTA

11.1

Prezenta Sectiune 11 se aplica in cazul Contractelor la Distanta.

11.2

Cu exceptia prevederilor specifice din prezenta Sectiune 11, prevederile Contractului raman
aplicabile. Pentru scopurile prestarii Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, in caz de
conflict intre prevederile Contractului si cele ale prezentei Sectiuni 11, prevederile acesteia din
urma vor prevala.

11.3

Prin exceptie de la prevederile Clauzei 8.1 lit. (b) de mai sus, Clientul are dreptul de a denunta
unilateral Contractul la Distanta, fara preaviz, in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice
de la data incheierii Contractului la Distanta, sub conditia transmiterii unei notificari de incetare
Prestatorului prin mijloacele de comunicare stabilite conform Contractului, fara a fi nevoit sa
justifice decizia de retragere si fara a suporta comisioane penalizatoare. Pentru evitarea oricarui
dubiu, transmiterea notificarii de incetare prin intermediul platformei George se considera
transmitere printr-un mijloc de comunicare stabilit conform Contractului.

11.4

Pentru evitarea oricarui dubiu, in conformitate cu Normele in Vigoare, dreptul de denuntare
prevazut in Clauza 11.3 nu se va aplica serviciilor si activitatilor de investitii al caror pret
depinde de fluctuatiile de pe pietele financiare care pot aparea In timpul perioadei de retragere
din contract si sunt independente de prestatorii de servicii si activitati de investitii, fiind legate
de:
(a) servicii de schimb valutar;
(b) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si
certificate de depozit;
(c) valori mobiliare;
(d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
(e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala In fonduri;
(f) contracte forward pe rata dobanzii (FRA).
(g) swap-uri pe rata dobanzii, curs de schimb si actiuni;
(h) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. b) si c), inclusiv contracte similare cu
decontare finala In fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata
dobanzii.

11.5

Clientul ramane obligat sa plateasca toate costurile care decurg din Serviciile deja prestata de
Prestator Clientului conform prezentului Contract pana la momentul primirii de catre Prestator
a notificarii de denuntare unilaterala, acesta fiind considerat momentul incetarii Contractului.

11.6

In termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea de catre Prestator a
notificarii de denuntare, Prestatorul va rambursa Clientului orice sume primite in baza
Contractului la Distanta, cu exceptia sumelor mentionate in Clauza 11.5 mai sus. Pentru evitarea
oricarui dubiu, prevederile Sectiunii 5.3 din TCD raman aplicabile in mod corespunzator atat
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cu privire la transferul Fondurilor, cat si cu privire la transferul Instrumentele Financiare ale
Clientului.

12.

DISPOZITII FINALE

12.1

Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al ambelor Parti, cu exceptia
prevederilor Anexei 3 (TCD) care se va modifica conform prevederilor cuprinse in aceasta si a
Anexei 4 (Pachetul Informativ Client) care se va actualiza si modifica in conformitate cu
prevederile Sectiunii 3.4.10 din TCD.

12.2

Partile inteleg ca prezentul Contract va inlocui orice contract sau intelegere anterioara intre Parti.

12.3

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Clientul are conturi de numerar sau de
instrumente financiare deschise la Prestator in baza unor contracte sau intelegeri anterioare
operarea acestora va continua sa se realizeze in conditiile si termenii prezentului Contract.

12.4

Daca vreuna dintre prevederile acestui Contract, devine sau este determinata sa devina
inaplicabila sau sa nu mai fie in vigoare, o asemenea inaplicabilitate nu va afecta (pana la limita
posibila prevazuta de Normele in Vigoare) celelalte prevederi ale Contractului. Intr-o asemenea
situatie, Prestatorul si Clientul, de comun acord, vor agrea sa inlocuiasca prevederile invalide
sau inaplicabile cu prevederi valide si aplicabile care, in limita maxima prevazuta de lege, vor
avea acelasi rezultat si efect cu cel al prevederilor pe care urmeaza sa le inlocuiasca/pe care le
vor inlocui.

12.5

Clientul nu poate cesiona niciunul dintre drepturile si/sau obligatiile sale fata de Prestator.

12.6

Prestatorul poate cesiona in mod liber drepturile si/sau obligatiile sale fata de Client oricarei
entitati autorizate sa presteze servicii de investitii financiare aleasa de Prestator.

12.7

Neexercitarea de catre oricare din Parti a unui drept care ii revine in baza prezentului Contract
nu reprezinta o renuntare la acel drept.

12.8

Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului dat de Client
Prestatorului prin intermediul sau in legatura cu prezentul Contract se considera a fi dat pe
intreaga perioada de timp a raporturilor contractuale dintre Prestator si Client. Prevederile art.
2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau
instructiune.

12.9

Clientul poate denunta unilateral contractul incheiat cu Prestatorul Banca Comerciala Romana
S.A in conformitate cu art 8.1 si, respectiv, art. 11 din acest Contract.
Anexele listate in continuare fac parte integranta din prezentul Contract prin semnatura de mai
jos Clientul confirmand in mod expres ca le-a primit si a luat cunostinta de continutul acestora
cu care este pe deplin de acord:
Anexa 1 – CERERE DESCHIDERE CONTURI
Anexa 2 – COMISIOANE, COSTURI SI TAXE
Anexa 3 –TERMENI SI CONDITII DE DERULARE PENTRU SERVICII DE INVESTITII
FINANCIARE
Anexa 4 – DOCUMENT DE PREZENTARE PENTRU SERVICII DE INVESTITII
FINANCIARE
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ANEXA 1

CERERE DESCHIDERE CONTURI
- Instrumente Financiare Prezenta cerere este anexa si parte integranta la Contract.
Prin semnarea Contractului, Clientul intelege si accepta ca a solicitat iar BCR, in maxim 3 Zile Bancare,
deschide si mentine in evidentele sale, pentru si in numele Clientului, urmatoarele conturi:
Fonduri de investitii: un cont de evidenta a unitatilor de fond ce pot fi detinute si tranzactionate de
Client.
Titluri de stat SAFI: un cont de evidenta a titlurilor de stat SAFIR ce pot fi detinute si tranzactionate
de Client.
Obligatiuni: un cont de evidenta a obligatiunilor ce pot fi detinute si tranzactionate de Client.
Piata Bursiera: un Cont de tranzactionare pe piata bursiera pentru disponibilitati si instrumente
financiare detinute si tranzactionate de Client
Declaratie Client privind incadrarea investitiilor
Prin semnarea Contractului, Clientul declara ca a fost informat cu privire la:
1. Informatiile privind Fondul de Compensare a Investitorilor, disponibile si pe site-ul BCR;
2. urmare incadrarii in Categoria MIFID Retail, a a luat la cunostinta despre incadrarea in categoria de
investitori ale caror investitii sunt compensate de Fond, conform legii, precum si despre
cuantumul sumei cu care voi fi compensat.
In situatia in care, la semnarea contractului sau ulterior, pe parcursul derularii acestuia, Clientul
se incadreaza in vreuna din categoriile de investitori necompensati mentionate mai jos, va
anunta de indata BCR, la numerele de telefon mentionate in .... , pentru incadrearea in aceasta
categorie.
3. posibilitatii exercitarii optiunii de a trece din categoria de investitori in alta, cu aplicarea
reglementarilor privind compensarea investitorilor, prevazute in Legea nr. 88/2021 privind
Fondul de compensare a investorilor si Regulament 3/2006 privind autorizarea, organizarea si
functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare
precum si in orice alte acte normative aplicabile.
4. cu privire la categoriile de investitori necompensati, conform prevederilor Legii 88/2021, in care
intra:
a) investitori profesionali şi institutionali, inclusiv:
(i)firmele de investitii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele
prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
(ii) institutiile de credit;
(iii) institutiile financiare;
(iv) societaţile de asigurare si reasigurare;
(v) organismele de plasament colectiv;
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(vi) fondurile de pensii administrate privat;
(vii) alti investitori profesionali si institutionali;
b) organizatii internationale, guverne ti alte autoritati ale administratiei publice centrale,
regionale si locale;
c) directori, administratori şi membri cu raspundere directa din cadrul participantilor la Fond,
persoane a caror responsabilitate este intocmirea auditului participanţilor la Fond;
d) actionarii participantilor la Fond avand detineri de cel putin 5% din capitalul social;
e)investitori cu statut similar celor mentionati la lit. c) şi d) in cadrul altor societati din acelasi
grup cu participantii la Fond;
f) soti, rude si afini de gradul I inclusiv, precum şi persoane care actioneaza in numele
investitorilor mentionati la lit. c)-e);
g)persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu participantii la Fond;
h)persoane care au o responsabilitate pentru sau au obtinut beneficii de pe urma anumitor situatii
in legatura cu un participant la Fond care au condus la dificulttatile financiare ale participantului
sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;
i)societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat
conform reglementarilor contabile aplicabile.
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ANEXA 2
COMISIOANE, COSTURI SI TAXE
(COMISIOANE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE INTERMEDIERE)

A. Comisioane pentru prestarea serviciilor de intermediere si custodie a Unitatilor de
fond
Lista fondurilor de investitii distribuite prin intermediul BCR este disponibila pe www.bcr.ro .
Lista contine si adresa de internet a Societatii de Administrare a Investitiilor (SAI) care administreaza
fondurile de investitii.
1. Comisionul de tranzactionare incasat de BCR este la nivelul comisionului publicat de SAI pentru
fiecare fond in parte. Valoarea comisionului se gaseste pe pagina de internet a SAI care administreaza
fondul de investitii.
Comisionul este exprimat sub forma procentuala, dar nu mai putin de o valoare minima, si se calculeaza
din suma pe care clientul o indica pe ordinul de cumparare (Formula = Suma Ordin * %/ (1 + %)).
2. Taxa de administrare unitati de fond
Taxa
Denumire
Observatii
aplicata
taxa
de BCR
Taxa nu se aplica in prezent.
Administrare
Se va calcula si retine la o data ulterioara, numai dupa notificarea clientului
cont de
tranzactionare 0.20% p.a. de catre BCR.Pentru fondurile de investitii inregistrate in Romania, taxa se
+ TVA
fonduri
va aplica numai pentru detinerile inregistrate dupa data notificarii.
mutuale de
Pentru fondurile de investitii inregistrate in strainatate (tari UE/ non-UE),
investitii
taxa se va aplica tuturor detinerilor indiferent de data achizitiei.
Taxa de administrare este exprimata sub forma procentuala se aplica la valoarea medie a portofoliului
de unitati de fond din contul clientului, evaluate pe baza preturilor zilnice de inchidere, si pentru care se
determina lunar contravaloarea in lei folosind cursul de schimb BNR valabil pentru ultima zi din luna,
la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la data calculului.
Taxa de administrare se transfera din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de
decontare in lei si se retine automat din contul intermediar de decontare, in a 10-a zi din luna urmatoare
lunii pentru care s-a efectuat calculul.

B. Comisioane pentru prestarea serviciilor de tranzactionare, intermediere si custodie a
titlurilor de stat pe piata administrata de BNR (depozitar SAFIR) (cu exceptia Bursei de
Valori Bucuresti)
Clientii pot efectua tranzactii cu Titluri de Stat SAFIR numai in LEI, EURO
1. Comision de tranzactionare pentru Titluri de stat pe Piata Primara si pe Piata Secundara:
Comision maxim /
Comision transfer instrumente
tranzactie1
Comision
financiare din custodia BCR
Depozitarul
instrumentelor
(calculat
dupa minim/
(transfer out) 3
financiare
formula descrisa tranzactie2
%
Suma4
mai jos)
Romania (SAFIR)
150
min. 79, max.
1%
0.10%
500
Romania (SAFIR) Piata Primara
1
Comision maxim per tranzactie se calculeaza si se retine pentru tranzactiile cu titluri de stat (depozitar
SAFIR) realizate in afara Bursei de Valori Bucuresti. Comisionul de tranzactie1 este maximal,
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procentul aferent fiecarei tranzactii fiind comunicat clientului la momentul preluarii ordinului .
Este exprimat ca procent din valoarea neta a tranzactiei.
Formula de calcul a valorii Comisionului maxim pe tranzactie1 este: [%comision X valoarea
nominala a obligatiunilor tranzactionate X %pretul net (clean price) la care se realizeaza tranzactia
X numarul de zile pana la maturitate/365], dar nu mai putin Comision minim / tranzactie2.
Comision de transfer instrumente financiare (transfer out) 3: Comisionul se calculeaza procentual
la valoarea nominala a instrumentelor financiare transferate, in valuta instrumentului financiar, la care
se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la data calculului. Comisionul se transfera in
data tranzactiei din Contul curent indicat in contract in contul intermediar de decontare si se percepe in
data transferului din contul intermediar de decontare.
Suma3 minima/maxima se aplica in valuta instrumentului pentru fiecare tranzactie de transfer la alt
Intermediar sau depozitar.
2. Comision de custodie
% taxa p.a +
TVA
0.03%
Romania SAFIR (RON/EUR)
Comisionul de custodie se aplica portofoliului de titluri de stat evaluat zilnic pe baza preturilor de
inchidere si a dobanzii cumulate pana la data calculului.
Comisionul de custodie se calculeaza lunar, procentual la valoarea medie a portofoliului de instrumente
financiare pastrate in custodie, si pentru care se determina contravaloarea in lei folosind cursul de schimb
BNR valabil pentru ultima zi din luna, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la
data calculului.
Comisionul de custodie se transfera din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de
decontare in lei si se percepe automat din contul intermediar de decontare, in a 10-a zi din luna urmatoare
lunii pentru care s-a efectuat calculul.
Categoria instrumentelor financiare

3. Comisioane servicii conexe
Taxa aplicata de BCR
Denumire taxa
Evenimente corporative (ex. Cupon, maturitate)
10 RON + TVA
Constituire GAJ
160 RON + TVA
Inlocuire instrument financiar (ISIN) gajat
95 RON + TVA
Comisionul este fix pe operatiune si se transfera in data operatiunii din Contul curent in lei atasat la
Contract in contul intermediar de decontare in lei si se percepe in data decontarii din contul intermediar
de decontare.
4. Rapoarte
Categorie
Extras de cont
Situatia trimestriala a portofoliului
Anulare instructiune vanzare/cumparare

Comision
Inclus in comisionul de administrare a contului de
instrumente financiare

5. Deschidere cont de instrumente financiare
Categorie
Comision
Verificare documente deschidere cont
servicii de investitii financiare
Inclus in comisionul de administrare a contului de
Instructiune deschidere cont servicii de
instrumente financiare
investitii
financiare
piata
locala
(Romania), piete externe (UE/ non-UE)
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C. Comisioane pentru prestarea serviciilor de tranzactionare si custodie a obligatiunilor
emise pe piete din state membre UE (cu exceptia Bursei de Valori Bucuresti)
Clientii pot efectua tranzactii cu Obligatiuni numai in LEI, EURO sau Dolari SUA
1. Comision de tranzactionare:
Comision maxim
Comision
pe tranzactie1
Categoria
instrumentelor
minim /
(calculat
dupa
financiare
tranzactie
formula descrisa 2
mai jos)
Romania obligatiuni in USD
60
Romania obligatiuni in EUR
60
Instrumente emise in EUR de
60
Erste, depozitate in Austria
Obligatiuni structurate in alte
valute decat EUR emise de
60
emitenti din afara grupului Erste 1%
Austria (include si obligatiuni
structurate emise de Erste in alte
60
valute decat EUR)
Zona 1
60
Zona 2
130
Zona 3
250

Comision
transfer
instrumente financiare din
custodia BCR
(transfer out)3
%
Suma4

0.10%

min. 60, max.
500

Comision maxim per tranzactie1 se calculeaza si se retine pentru tranzactiile cu obligatiuni realizate
in afara Bursei de Valori Bucuresti. Comisionul de tranzactie1 este maximal, procentul aferent fiecarei
tranzactii fiind comunicat clientului la momentul preluarii ordinului. Se calculeaza ca procent din
valoarea neta a tranzactiei, pe an, pentru fiecare an pana la maturitatea obligatiunii.
Formula de calcul a valorii Comisionului maxim pe tranzactie1 este: [%comision X valoarea
nominala a obligatiunilor tranzactionate X %pretul net (clean price) la care se realizeaza tranzactiaX
numarul de zile pana la maturitate/365]dar nu mai putin de Comision minim / tranzactie2 .
Comision transfer instrumente financiare din custodia BCR (transfer out)3:. Comisionul se
calculeaza procentual la valoarea nominala a instrumentelor financiare transferate, in valuta
instrumentului financiar, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la data calculului.
Comisionul se transfera in data tranzactiei din Contul curent indicat in contract in contul intermediar
de decontare si se percepe in data transferului din contul intermediar de decontare.
Suma4 minima/maxima se aplica in valuta instrumentului pentru fiecare tranzactie de transfer la alt
Intermediar sau depozitar.
Tari Zona 1: Germania, SUA, Italia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Elvetia, Australia,
Luxemburg (Clearstream), Belgia, Franta, Ungaria, Irlanda, Marea Britanie, Noua Zeelanda,
Olanda.
Tari Zona 2: Japonia, Africa de Sud, Canada, Grecia, Republica Ceha, Cipru, Slovacia, Spania,
Portugalia, Turcia, Hongkong, Polonia, Croatia.
Tari Zona 3: Singapore, Brazilia, Malaezia, Tailanda, Coreea, India, Filipine, Indonezia, Rusia,
Taiwan, China, Egipt, Serbia, Slovenia, Bosnia, Bulgaria, Israel, Muntenegru.
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2. Comision de custodie
Tara
Romania obligatiuni in USD
Romania obligatiuni in EUR
Instrumente emise in EURO de Erste, depozitate in Austria
Obligatiuni structurate in alte valute decat EUR emise de emitenti din afara grupului
Erste
Austria (include si obligatiuni structurate emise de Erste in alte valute decat EUR)
Zona 1
Zona 2
Zona 3

% taxa p.a
+ TVA
0.15%
0.15%
0.07%
0.15%
0.15%
0.15%
0.23%
0.60%

Comisionul de custodie se aplica portofoliului de obligatiuni evaluat zilnic pe baza preturilor de
inchidere si a dobanzii cumulate pana la data calculului.
Comisionul de custodie se calculeaza lunar, procentual la valoarea medie a portofoliului de instrumente
financiare pastrate in custodie, si pentru care se determina contravaloarea in lei folosind cursul de schimb
BNR valabil pentru ultima zi din luna, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare
la data calculului.
Comisionul de custodie se transfera din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de
decontare in lei si se percepe automat din contul de decontare, in a 10-a zi din luna urmatoare lunii
pentru care s-a efectuat calculul.
Tari Zona 1: Germania, SUA, Italia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Elvetia, Australia,
Luxemburg (Clearstream), Belgia, Franta, Ungaria, Irlanda, Marea Britanie, Noua Zeelanda,
Olanda.
Tari Zona 2: Japonia, Africa de Sud, Canada, Grecia, Republica Ceha, Cipru, Slovacia, Spania,
Portugalia, Turcia, Hongkong, Polonia, Croatia.
Tari Zona 3: Singapore, Brazilia, Malaezia, Tailanda, Coreea, India, Filipine, Indonezia, Rusia,
Taiwan, China, Egipt, Serbia, Slovenia, Bosnia, Bulgaria, Israel, Muntenegru.
3. Comisioane servicii conexe
Denumire taxa
Evenimente corporative (ex. Cupon, maturitate)
Constituire GAJ
Inlocuire instrument financiar (ISIN) gajat

Taxa aplicata de BCR
10 RON + TVA
160 RON + TVA
95 RON + TVA

Comisionul este fix pe operatiune si se transfera in data operatiunii din Contul curent in lei atasat la
Contract in contul intermediar de decontare in lei si se percepe in data decontarii din contul intermediar
de decontare.
4. Rapoarte
Categorie
Extras de cont
Situatia trimestriala a portofoliului
Anulare instructiune vanzare/cumparare

Comision
Inclus in comisionul de administrare a contului
de instrumente financiare
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5. Deschidere cont de instrumente financiare
Categorie
Comision
Verificare documente deschidere cont servicii de
investitii financiare
Inclus in comisionul de administrare a contului
Instructiune deschidere cont servicii de investitii
de instrumente financiare
financiare piata locala (Romania), piete externe (UE/ nonUE)

D. Comisioane pentru prestarea serviciilor de intermediere pe piete bursiere si custodie
1. Comisioane de tranzactionare
1.1. Instrumente financiare tranzactionate la bursa, cu exceptia instrumentelor financiare cu venit
fix
Piete principale:
Comision tranzactie (%)2
Comisio
Comision Telefonic / Prin
n minim
Tara
decontare comunicate platforma
Alte taxe1
tranzacti
1
DVP Fee
BCR
electronic
e3
Broker
Romania
0
0.50%
0.40%
10
Romania –
0
0.50%
10
Oferta Publica
Austria
0
Germania
Franta: 0.30% taxa aplicata
Belgia, Spania,
tranzactiilor de cumparare
0.50%
0.40%
20
Franta, Italia,
Italia: 0.10% taxa aplicata
Olanda, Marea 10
tranzactiilor de cumparare
Britanie,
Anglia: 0.50% taxa aplicata
Elvetia
tranzactiilor de cumparare
0.40%
Portugalia
0
0.50%
20
Grecia (numai
14
ordine vanzare)

0.50%

SUA

0

0.50%

Canada

10

0.50%

Republica
Ceha

0

0.50%

Ungaria

1500

0.50%

Polonia

45

0.50%

Danemarca

70

0.50%

Norvegia

70

0.50%

Suedia

70

0.50%

0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
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20

Grecia:
0.20% taxa de decontare
0.0325% taxa de transfer

20
60
500
1000
70
200
200
200

Turcia

9,45

0.50%

0.40%

75

Comision decontare DVP Fee1 si Alte taxe1 sunt orientative, nu sunt taxe aplicate de BCR. Sunt taxe
aplicate de fiecare piata externa si la momentul efectuarii tranzactiei pot fi mai mari sau mai mici decat
valorile specificate in grila de comisioane a BCR. Se calculeaza in valuta instrumentului financiar si se
debiteaza din contul de tranzactionare pe piete bursieredeschis in valuta tranzactiei.
Comision tranzactie (%)2 se aplica la valoarea tranzactiei (determinata prin inmultirea cantitatii
instrumentelor financiare cu pretul de tranzactionare) si include si taxele platite institutiilor pietei de
capital.
Comision minim tranzactie3 se aplica la finalul fiecarei zile de tranzactionare atunci cand valoarea
comisionului procentual aplicat la valoarea cumulata a tranzactiilor zilnice aferente unui singur ordin de
tranzactionare este mai mica decat comisionul minim. In cazul in care valoarea tranzactiilor cumulate
aferente unui ordin este mai mica decat comisionul minim, se va aplica numai comisionul procentual.
Se calculeaza in valuta instrumentului financiar si se debiteaza din contul de tranzctionare pe piete
bursiere deschis in valuta tranzactiei.
1.2. Instrumente financiare cu venit fix tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti - Piata
Secundara
Comision tranzactie (%)
Telefonic / comunicate electronic
0.14%

Prin
platforma Comision minim tranzactie
BCR Broker
0.14%
10 Lei

Comision minim ordin3 se aplica la finalul fiecarei zile de tranzactionare atunci cand valoarea
comisionului procentual aplicat la valoarea cumulata a tranzactiilor zilnice aferente unui singur ordin de
tranzactionare este mai mica decat comisionul minim. In cazul in care valoarea tranzactiilor cumulate
aferente unui ordin este mai mica decat comisionul minim, se va aplica numai comisionul procentual.
Se calculeaza in valuta instrumentului financiar si se debiteaza din contul de tranzactionare pe piete
bursiere deschis in valuta tranzactiei.
2. Comisioane servicii conexe
2.1. Piata de capital (burse de valori)
2.1.1. Comisioane servicii conexe prestate pentru piata de capital locala (Romania)
Taxa aplicata
Denumire taxa
Alte taxe
Observatii
de BCR
Taxa pentru colectare dividende prin
aplicabila pe
Depozitarul Central
Taxe aplicate de ISIN/pe
10,00
RON+TVA
Depozitarul Central operatiune
Taxa pentru operatiuni in relatia cu
Depozitarul Central (ex. eliberare extras
de cont, cod confidential, modificari date,
transfer
instrumente
financiare,
operatiuni corporative, etc.)
Taxa de transfer instrumente financiare
intre subconturi deschise in valute
diferite
Taxa de transfer instrumente financiare
catre depozitari/custozi diferiti

10,00
RON+TVA

75,00
RON+TVA
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aplicabila pe
Taxe aplicate de ISIN/pe
Depozitarul Central operatiune

Taxe aplicate de aplicabila pe
catre
ISIN/pe
Depozitari/Banci
operatiune
Custode

Taxa pentru transferul instrumentelor 100,00
financiare pentru cauza de moarte
RON+TVA

aplicabila pe
ISIN/pe
operatiune

2.1.2. Comisioane servicii conexe prestate pentru pietele de capital externe
Taxa aplicata
Denumire taxa
Alte taxe
de BCR
Taxa de transfer instrumente financiare
Taxe aplicate de catre
intre subconturi deschise in valute diferite 75,00
Depozitari/Banci
Taxa de transfer instrumente financiare RON+TVA
Custode
catre depozitari/custozi diferiti
Taxa pentru transferul instrumentelor 100,00
financiare pentru cauza de moarte
RON+TVA
Taxa pentru colectare dividende aferente
instrumentele financiare listate pe piete
internationale
▪ Austria
▪ alte tari

Recuperare taxe

▪ 5,00
Euro+TVA
▪ 10,00
Euro+TVA
10,00
Euro+TVA

Evenimente corporative (ex. alocare
drepturi, majorari de capital social, 10,00
divizare, fuziune, splitare, imputerniciri Euro+TVA
AGA, etc.)
2.2. Taxe transfer disponibilitati banesti
Denumire taxa
Transfer disponibilitati banesti din contul de
tranzactionare in conturi curente deschise la BCR
Transfer disponibilitati banesti din contul de
tranzactionare in conturi curente deschise la alte
banci

Observatii
aplicabila pe
ISIN/pe
operatiune
aplicabila pe
ISIN/pe
operatiune

aplicabila pe
Taxe aplicate de catre ISIN/pe
Depozitari/Banci
operatiune
Custode
Taxe aplicate de catre
Depozitari/Banci
Custode
Taxe aplicate de catre
Depozitari/Banci
Custode/Brokeri
externi

Taxa aplicata de BCR
0 RON

aplicabila pe
ISIN/pe
operatiune
aplicabila pe
ISIN/pe
operatiune

Observatii
Pe operatiune

Conform grilei BCR pentru Pe operatiune
operatiuni curente

2.3. Comision de custodie cont de instrumente financiare, cu exceptia instrumentelor financiare cu
venit fix
Taxa aplicata de Observatii
Denumire taxa
BCR
Se aplica clientilor care nu au efectuat nicio tranzactie
Administrare
cont
de 100 RON/an + intr-un an si au minim o detinere in contul de
TVA
tranzactionare
tranzactionare.
Administrarea
cont
de
instrumente
financiare
tranzactionate in RON la
BVB

0.03%/an + TVA

Administrarea
cont
de
instrumente
financiare
straine in alte valute decat
RON

0.0279%/an
TVA

Taxa nu se aplica in prezent.
Se va aplica numai dupa notificarea clientului de catre
BCR, daca Depozitarul Central va introduce un
comision de administrare sau de custodie.
Taxa nu se aplica in prezent.
+ Se va calcula si retine la o data ulterioara, numai dupa
notificarea clientului de catre BCR.
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3. Comisioane aplicate tranzactiilor efectuate in afara sistemelor de tranzactionare cu valori
mobiliare si alte instrumente asimilate listate pe pietele locale/internationale
In cazul tranzactiilor efectuate in afara sistemelor de tranzactionare cu valori mobiliare si alte instrumente
asimilate listate pe pietele locale/internationale, se vor percepe comisioanele descrise la punctele 1 si 2
la care se adauga comisioanele specifice percepute de catre institutiile pietei/ locurile de tranzactionare.
Comisioanele specifice percepute de catre institutiile pietei, cat si valoarea totala a comisioanelor vor fi
comunicate si acceptate cu clientul inaintea executarii ordinului de tranzactionare.
a) Deschidere cont de instrumente financiare
Categorie
Verificare documente deschidere cont servicii de investitii
financiare
Instructiune deschidere cont servicii de investitii financiare
piata locala (Romania), piete externe (UE/ non-UE)
b) Rapoarte
Categorie
Extras de cont
Situatia trimestriala a portofoliului

Comision
Inclus in comisionul de administrare a
contului de instrumente financiare

Comision
Inclus in comisionul de administrare a
contului de instrumente financiare

- 20 -

ANEXA 3

TERMENI SI CONDITII DE DERULARE
PENTRU
SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

CUPRINS
1. INTRODUCERE
2. DEFINITII SI INTERPRETARE
3. PREVEDERI GENERALE
4. SERVICII DE EXECUTIE
5. SERVICII DE CUSTODIE
6. CONSTITUIRE PRODUS STRUCTURAT CU OPTIUNI PE CURS DE SCHIMB
VALUTAR
7. GHID DE TRANZACTIONARE
8.

EXEMPLIFICAREA

MODALITATII

DE

CALCUL

A

COSTURILOR

SI

CHELTUIELILOR ESTIMATE, pe baza informatiilor de cost din anexele 2 la Contract si
a informatiilor de costuri din prospectele de emisiune a fondurilor de investitii
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1.

INTRODUCERE

1.1

Prezentul document Termeni si Conditii de Derulare pentru Servicii de Investitii Financiare
("TCD") reprezinta termenii si conditiile generale pentru prestarea Serviciilor in baza
Contractului si este emis de catre Prestator in conformitate cu reglementarile sale interne si cu
politica sa de afaceri.

1.2

Prestarea Serviciilor se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind
pietele de instrumente financiare, ale legislatiei secundare emise in aplicarea legii mai sus
amintite, Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15
mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr.
648/2012, Regulamentului Delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de
completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce
priveste cerintele organizatorice si conditiile de functionare aplicabile firmelor de investitii si
termenii definiti in sensul directivei mentionate, cadrului legislativ care pune in aplicare MiFID
II si MiFIR atat pe plan local, dar si pe plan international, astfel cum acesta se poate modifica
din timp in timp, care include, dar fara a se limita la, Regulamentele Delegate de completare a
Directivei MiFID II, Regulamentul 10/2018, MiFIL, Regulamentul ASF 5/2019 privind
reglementarea unor dispozitii referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii
conform Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare precum si orice alte
reglementari de punere in aplicare a MiFIL emise de ASF si/sau de BNR, si cu prevederile
legislatiei si reglementarilor incidente activitatii Bursei de Valori Bucuresti, Depozitarului
Central, oricaror alte burse si depozitari pe care se realizeaza Tranzactiile sau care deconteaza
Tranzactiile (dupa caz), ale legislatiei si reglementarilor aplicabile oricarei Piete de
Tranzactionare sau Instrument Financiar, Ordonanta de Urgenta nr. 99/2006 privind institutiile
de credit si adecvarea capitalului, precum si orice alte norme si regulamente emise de orice
autoritate competenta si care se aplica operatiunilor prevazute in Contract ("Normele in
Vigoare").

2.

DEFINITII SI INTERPRETARE

2.1

Definitii
Cu exceptia situatiei in care se prevede altfel sau contextul impune un alt inteles, urmatorii
termenii folositi in Contract si/sau TCD vor avea intelesul de mai jos:
"Aplicatia BCR Broker" inseamna aplicatia pusa la dispozitie de catre Prestator Clientului la
cererea acestuia din urma pentru tranzactionarea prin internet, conform prevederilor Sectiunii
4.5 din TCD si in conditiile din Ghidul de tranzactionare (sectiunea 7);
"Autoritatea de Supraveghere Financiara" sau "ASF" inseamna autoritatea competenta care
aplica prevederile MiFIL, MiFIR si ale reglementarilor europene emise in aplicarea MIFID II si
MiFIR, prin exercitarea prerogativelor prevazute de MiFIL precum si de Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de
Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu
modificarile si completarile ulterioare;
"Banca Nationala a Romaniei" sau "BNR" inseamna Banca Nationala a Romaniei in calitatea
acesteia de autoritate de supraveghere conform prevederilor MiFIL;
"Client" inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, pentru care Prestatorul
presteaza Servicii in baza Contractului;
"Client retail" inseamna client retail astfel cum acest termen este definit in MiFIL;
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"Client profesional" inseamna client profesional astfel cum acest termen este definit in MiFIL;
"Contraparte eligibila" inseamna contraparte eligibila astfel cum acest termen este definit in
MiFIL;
"Codul Civil" insemna Codul Civil al Romaniei aprobat prin Legea nr. 287/2009, astfel cum a
fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, astfel cum
a fost actualizat, republicat, amendat si modificat din timp in timp;
"Cont de Instrumente Financiare" inseamna contul sau, dupa caz, conturile in care sunt
depozitate Intrumentele Financiare ale Clientului in legatura cu care presteaza Serviciile
aferente Contractului;
"Cont de tranzactionare Piete Bursiere" inseamna contul sau, dupa caz, conturile in care sunt
depozitate Intrumentele Financiare tranzactionate pe piete bursiere ale Clientului in legatura cu
care presteaza Serviciile aferente Contractului, precum si fondurile banesti aferente
tranzactionarii pe piete bursiere;
"Contract la Distanta" inseamna contract la distanta astfel cum acest termen este definit in
MiFIL;
"Contractul de Prestari Servicii de Investitii Financiare" inseamna contractul incheiat intre
Client si Prestator pentru prestarea Serviciilor de Executie si, dupa caz, a Serviciilor de Custodie
denumit in in continuare „Contract”;
"Contract de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar " inseamna contractul incheiat
intre Client si Prestator pentru constituirea unui Produs structurat cu optiuni pe curs valutar;
prestarea Serviciilor de Constituire Produs structurat cu optiuni pe curs valutar este asigurata de
Prestator in baza Contractului de Perstari Servicii de investitii financiare;
"Contul Curent" inseamna contul curent deschis de Client astfel cum este definit prin CSB
(Contractul de Servicii Bancare) sau TGCA (Termeni si Conditii Generale de Afaceri);
"Constituire Produs structurat cu optiuni pe schimb valutar" inseamna deschiderea in
evidentele bancii a unui produs de investitii in conformitate cu prevederile Sectiunii 6
(Constituire Produs structurat cu optiuni pe curs valutar) din TCD si prevederile Contractului
de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar;
"Fondul de Compensare a Investitorilor" inseamna fondul de compensare a investitorilor
infiintat si functionand in conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 571 din 29 iunie 2018, cu modificarile si completarile
ulterioare si Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului
de compensare a investitorilor emis de ASF si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 124
din 9 februarie 2006, astfel cum acest act normativ a fost amendat si modificat din timp in timp;
"Fonduri" inseamna disponibilitatile banesti din Contul Curent sau din Conturile intermediare
de decontare sau din Contul de tranzactionare pe piete bursiere;
"Ghidul de Tranzactionare" inseamna ghidul de tranzactionare aplicabil Serviciilor de
executie care este parte integranta a TCD - Sectiunea 7 aplicabila Serviciilor de Executie;
"Instructiune" inseamna o instructiune specifica trimisa de Client catre Prestator in legatura
cu Serviciile de Custodie prin care se stabilesc operatiunile pe care Prestatorul, in calitate de
custode, trebuie sa le realizeze in legatura cu Instrumentele Financiare din Contul de Instrumente
Financiare;

- 23 -

"Instrumente Financiare" inseamna instrumentele financiare mentionate in MiFIL la Anexa
1, Sectiunea 3, Sectiunea C Instrumente Financiare, punctele 1-3, precum titluri de participare
emise de organisme de plasament colectiv, actiuni, obligatiuni si titluri de stat, tranzactionate pe
Pietele de Tranzactionare;
"MiFID II" inseamna Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15
mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si
a Directivei 2011/61/UE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173/349
din 12 iunie 2014, astfel cum aceasta directiva este amendata, modificata sau inlocuita din timp
in timp;
"MiFIL" inseamna Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 521 din 26 iunie 2018, astfel cum aceasta este amendata,
modificata sau inlocuita din timp in timp;
"MiFIR" inseamna Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al
Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
173/84 din 12 iunie 2014, astfel cum acest regulament este amendat, modificat sau inlocuit din
timp in timp;
"Ordin" inseamna instructiunea Clientului care exprima oferta ferma de vanzare sau cumparare
de Instrumente Financiare;
"OTC" inseamna piata nereglementata (over the counter) incluzand alte locuri de executare a
tranzactiilor in afara PR, SMT si SOT;
"Pachet Informativ Client" inseamna documentul de prezentare a Prestatorului in
conformitate cu Normele in Vigoare;
"Piata de Tranzactionare" inseamna pietele reglementate ("PR"), sistemele multilaterale de
tranzactionare ("SMT"), sistemele organizate de tranzactionare ("SOT"), OTC si pietele
primare;
"Prestator" inseamna Banca Comerciala Romana, societate administrata in sistem dualist, cu
sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etaj
6, Sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/91, CUI 361751, inregistrata
in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub nr. 3776, inregistrata in
Registrul ASF PJR01INCR/400007;
"Produs structurat cu optiuni pe curs valutar" inseamna un produs de investitii care este
rambursabil la scadenta in baza unor conditii potrivit carora o dobanda sau o prima va fi platita
sau este supusa riscului, conform unei formule care implica una sau mai multe optiuni pe cursul
de schimb al monedei nationale sau al unei perechi de valute straine;
"Regulamentul 10/2018" inseamna Regulamentul nr. 10/4/2018 privind protejarea
instrumentelor financiare si a fondurilor care apartin clientilor, obligatiile de guvernanta a
produsului si normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri
de beneficii pecuniare sau nepecuniare, emis de ASF si BNR, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 708 din 14 august 2018, astfel cum acest regulament este amendat, modificat sau
inlocuit din timp in timp;
"Regulamentul Delegat MiFID II" inseamna Regulamentul Delegat (UE) 2017/565 al
Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European
si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele organizatorice si conditiile de functionare aplicabile
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firmelor de investitii si termenii definiti in sensul directivei mentionate, publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 87/31 martie 2017, astfel cum acest regulament este
amendat, modificat sau inlocuit din timp in timp;
"Servicii" inseamna Serviciile de Executie si/sau Serviciile de Custodie si/sau Serviciile de
Constituire Produs structurat cu optiuni pe curs valutar, dupa caz;
"Servicii de Custodie" inseamna serviciul auxiliar definit in MiFIL in Anexa nr. 1, Sectiunea
2, Sectiunea B punctul 1 si serviciul de schimb valutar, prestate de Prestator in legatura cu
Instrumentele Financiare si in conformitate cu prevederile Sectiunii 5 (Servicii de Custodie) din
TCD si prevederile Contractului;
"Servicii de Executie" inseamna serviciile si activitatile de investitii definite in MiFIL in
Anexa nr. 1, Sectiunea 1, Sectiunea A punctele 1 si 2 si serviciul auxiliar definit in MiFIL in
Anexa nr. 1, Sectiunea 2, Sectiunea B punctul 4, prestate de Prestator in legatura cu
Instrumentele Financiare si in conformitate cu prevederile Sectiunii 4 (Servicii de Executie) din
TCD si prevederile Contractului;
"Semnatar Autorizat" inseamna persoana fizica legal autorizata sa reprezinte Clientul in
relatia cu Prestatorul si sa emita Ordine si/sau Instructiuni in numele Clientului conform
prevederilor Sectiunii 3.2 (Autoritatea de a actiona in numele Clientului);
"Tranzactie" inseamna o tranzactie executata in baza Ordinelor transmise de Client, in contul
Clientului, de catre Prestator pe o Piata de Tranzactionare, direct sau printr-un alt prestator care
are acces direct la acea piata;
"Zi Bancara" inseamna o zi in care Prestatorul si alte banci din Romania sunt deschise pentru
afaceri si tranzactii interbancare incheiate in Romania si, pentru plati intr-o moneda alta decat
cea nationala, in centrul financiar principal cu privire la moneda in care sunt efectuate platile.
2.2

Interpretare
2.2.1

Termenii definiti utilizati numai la singular vor include si pluralul si vice versa,
termenii definiti prin cuvinte de genul masculin vor include si genul feminin sau
neutru si vice versa, iar cuvintele care se refera la persoane vor include persoane fizice,
parteneriate, asociatii, fiduciari, organizatii fara personalitate juridica si societati.

2.2.2

Referirile in TCD la Contract vor fi interpretate ca referiri la Contract astfel cum
acesta poate fi modificat sau completat sau poate comporta schimbari in orice alt mod,
din timp in timp. Orice referire in Contractele semnate cu Clientii, inclusiv in orice
anexe ale Contractului, la termenii Contract de Depozit Structurat, Constituire
Depozit Structurat si Depozit Structurat se vor citi si vor fi cu referire la termenii
Contract de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar, Constituire Produs
structurat cu optiuni pe curs valutar si, respectiv Produs structurat cu optiuni pe curs
valutar, asa cum acesti termeni sunt definiti in prezentul document.

2.2.3

Impartirea TCD in sectiuni, alineate, puncte, sub-puncte si inserarea titlurilor s-au
realizat doar in scopul facilitarii lecturii si nu vor afecta intelegerea si interpretarea
TCD. Termenii ,,TCDˮ, ,,al/a/ai/ale TCDˮ, ,,din TCDˮ, ,,in conformitate cu TCDˮ si
expresiile similare se refera la TCD si nu in mod particular la o anumita Sectiune sau
alta portiune a acestui document, si includ orice contract sau instrument aditional sau
accesoriu TCD. Referirile in TCD la Sectiuni constituie referiri la Sectiunile din TCD,
cu exceptia situatiei in care obiectul unei prevederi sau contextul impun altfel.

2.2.4

Ghidul de Tranzactionare - Sectiunea 7 din cadrul TCD.
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2.2.5

Exemplificarea modalitatii de calcul a costurilor si cheltuielilor estimate pe baza
informatiilor de cost din Anexele 2 la Contract si a informatiilor de costuri din
prospectele de emisiune a fondurilor de investitii este prezentata in - Sectiunea 8 din
cadrul TCD.

3.

PREVEDERI GENERALE

3.1

Clasificarea Clientului conform MiFIL

3.2

3.1.1

BCR asigura clasificarea tuturor clientilor conform MiFIL.

3.1.2

Modificarea categoriei se face la cererea scrisa a Clientului adresata Prestatorului,
daca sunt indeplinite cerintele impuse de Normele in Vigoare.

3.1.3

Conform Normelor in vigoare clientilor care se incadreaza in categoriile MiFIL
Profesional sau Contraparte Eligibila, BCR poate propune modificarea categoriei
MiFIL. Clientii sunt informati prin corespondenta scrisa privind clasificarea propusa
conform Normelor in vigoare. Clasificarea propusa de BCR poate fi acceptata sau
refuzata, clientii putand solicita incadrarea intr-o categorie cu un grad mai mare de
protectie.

Autoritatea de a actiona in numele Clientului
3.2.1

Lista Semnatarilor Autorizati este inclusa in Contract („Informatii Client”).

3.2.2

Prestatorul va avea dreptul sa refuze primirea si executarea oricaror Ordine si/sau
Instructiuni sau sa nu ia in considerare orice notificari/comunicari primite in legatura
cu Contractul daca prevederile din Sectiunea 3.2.1 nu sunt respectate.

3.2.3

Orice obligatii ale Prestatorului de informare sau obtinere a consimtamantului
Clientului existente in baza Contractului si a Normelor in Vigoare vor fi considerate
respectate in cazul in care informarea se va remite sau consimtamantul se va obtine
de la Semnatarii Autorizati.

3.2.4

Clientul intelege si este de acord ca orice acte, fapte sau omisiuni ale Semnatarilor
Autorizati vor fi considerate actele, faptele sau omisiunile Clientului.

3.2.5

Clientul va despagubi Prestatorul pentru orice prejudicii care rezulta din acte, fapte
sau omisiuni ale Semnatarilor Autorizati.

3.2.6

Prestatorul va considera fiecare persoana mentionata in documentele transmise
conform prezentei Sectiuni 3.2 (Autoritatea de a actiona in numele Clientului), ca
Semnatar Autorizat al Clientului pana in momentul in care va primi o notificare
privind contrariul de la Client. Cu toate acestea, fara a avea obligatie, Prestatorul
poate refuza primirea si executarea oricaror Ordine si/sau Instructiuni sau sa nu ia in
considerare orice notificari/comunicari primite in legatura cu Contractul de la orice
persoana in cazul in care are indicii ca aceasta a incetat sa mai fie un Semnatar
Autorizat al Clientului.

3.2.7

Pentru evitarea oricaror neintelegeri, Clientul intelege si accepta ca, pentru derularea
Contractului, fiecare Semnatar Autorizat va avea toate drepturile conferite conform
Contractului si prezentelor TCD, cu privire la Instrumentele Financiare si Conturile
Curente, chiar daca mandatul acordat acestuia cu privire la aceste Conturi Curente
este in mod diferit stabilit in cadrul relatie de cont curent, in baza CSB.
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3.2.8

3.3

Inregistrarea corespondentei si a convorbirilor telefonice
3.3.1

3.3.2

3.4

Pentru evitarea oricaror neintelegeri, Clientul intelege si accepta ca, pentru Contul de
tranzactionare pe piete bursiere, Semnatarul Autorizat al Clientului va avea toate
drepturile conferite conform Contractului si prezentelor TCD.

Prin semnarea Contractului, Clientul declara ca intelege, consimte si este de acord cu
faptul ca:
(a)

Prestatorul foloseste mijloace electronice de inregistrare vocala in legatura cu
orice comunicare cu Clientul si poate face acest lucru fara un mesaj de avetizare;
si

(b)

Prestatorul pastreaza inregistrari ale comunicarilor electronice dintre Prestator
si Client.

O copie a acestor inregistrari va fi disponibila la cererea Clientului pentru o perioada
de cinci ani, iar in cazul in care se solicita expres de autoritatea de reglementare
aferenta, pentru o perioada de pana la sapte ani.

Transmiterea informatiilor si comunicarilor intre Client si Prestator
3.4.1

Clientul alege si declara ca este de acord cu primirea informatiilor, notificarilor si
comunicarilor de la Prestator in format electronic (inclusiv prin intermediul postei
electronice). Clientul are dreptul solicitarii primirii informatiilor, notificarilor si
comunicarilor de la Prestator si pe hartie.
Clientul accepta riscurile decurgand din transmiterea informatiilor prin e-mail
nesecurizat, cu privire la integritatea si interceptarea informatiilor, Intreruperea sau
Intarzierea transmiterii informatiilor, ori absenta confidentialitatii.
Cu privire la Instrumentele Financiare emise pe piete externe, Clientul intelege si
accepta in mod expres faptul ca Prestatorul va pune la dispozitie documentele in limba
engleza (altele decat Documentul cu Informatii Esentiale, prevazut in cadrul
Regulamentului (UE) 1286/2014) , avand forma si continutul puse la dispozitie sau
facute public de emitentul respectivului Instrument Financiar, fara a avea obligatia de
a asigura traducerea respectivelor documente in limba romana atat timp cat Normele
in Vigoare nu o solicita in mod imperativ.

3.4.2

Comunicarile intre Parti se vor face la oricare dintre adresele specificate expres in
Contract. Clientul va informa imediat Prestatorul despre orice schimbare a datelor
transmise Prestatorului.

3.4.3

Prestatorul nu va fi responsabil pentru omisiunea Clientului de a notifica schimbarea
datelor la care se pot trimite comunicari, notificari si informatii Clientului. Astfel,
comunicarile scrise facute de Prestator sunt considerate corect transmise si
receptionate de catre Client daca au fost expediate de catre Prestator pe adresa
electronica a Clientului, asa cum este aceasta prevazuta in Contract incheiat intre
Prestator si Client sau, daca este obligatoriu conform Normelor in Vigoare, la ultima
adresa a Clientului (domiciliu/sediu /resedinta, dupa caz), pe care acesta a comunicato Prestatorului. In cazul comunicarilor, notificarilor sau informarilor returnate catre
Prestator (indiferent de motiv) acestea se vor considera ca fiind expediate la data
inscrisa pe plic de catre oficiul postal/curier sau in cazul comunicarilor, notificarilor
sau informarilor electronice la data, minutul si secunda in care acestea au parasit
sistemul informatic al Prestatorului.
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3.4.4

Prestatorul poate solicita ca anumite notificari, comunicari, informatii transmise de
Client in alta forma decat cea scrisa sa fie confirmate printr-un document original, in
forma scrisa, ce urmeaza a fi livrat personal Prestatorului, in cel mai scurt timp de la
data primei comunicari catre Prestator. Daca Clientul nu remite respectivul document
original, Prestatorul are dreptul sa nu ia in considerare continutul comunicarii,
notificarii, informarii respective.

3.4.5

Prestatorul poate cere legalizarea sau alta forma de atestare a conformitatii cu
originalul a copiei unui document remisa Prestatorului.

3.4.6

Cu privire la documentele emise de autoritati straine remise Prestatorului de catre
Client, Prestatorul isi rezerva dreptul de a solicita ca astfel de documente sa fie
supralegalizate, sau dupa caz, apostilate, in conformitate cu Conventia de la Haga din
1961.

3.4.7

Prestatorul nu este obligat sa accepte niciun document emis in alta limba decat cea
romana. In acest caz, Prestatorul poate solicita Clientului sa-i furnizeze o traducere
legalizata in limba romana a unui astfel de document.

3.4.8

Toate notificarile, informarile, comunicarile si documentele adresate Prestatorului
vor fi trimise acestuia in timpul programului de lucru cu Clientii.Toate notificarile,
informarile, comunicarile si documentele remise in afara programului de lucru cu
Clientii se inregistreaza cu data Zilei Bancare urmatoare.

3.4.9

Toate comunicarile si documentele expediate in format fizic catre Prestator vor fi
expediate la adresa Prestatorului astfel cum este prevazuta in Contract si vor fi
considerate primite de catre Prestator de la Client la data la care acestea au fost
inregistrate de Prestator.

3.4.10 Din timp in timp si atunci cand este cazul, Prestatorul ar putea avea obligatia de a
transmite Clientului anumite informatii pe suport durabil in conformitate cu Normele
in Vigoare. Astfel de informatii ar putea include urmatoarele informatii prezentate
clientilor de catre Prestator prin documentul „Pachetul Informativ Client” publicat la
adresa https://www.bcr.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid ("Informatia
Relevanta"):
(a)

informatii generale despre Prestator, astfel cum acestea sunt necesare din
perspectiva art. 24(4) din MiFID II, art. 46 din Regulamentul Delegat MiFID
II, art. 82(2) din MiFIL si reglementarilor care pun in aplicare aceste acte
normative;

(b)

informatii generale despre Prestator si serviciile sale astfel cum acestea sunt
necesare din perspectiva art. 24(4) din MiFID II, art. 47 din Regulamentul
Delegat MiFID II si reglementarilor care pun in aplicare aceste acte normative;

(c)

informatii legate de natura si riscurile asociate anumitor instrumente financiare
astfel cum acestea sunt necesare din perspectiva art. 24(4) din MiFID II, art. 48
din Regulamentul Delegat MiFID II si reglementarilor care pun in aplicare
aceste acte normative;

(d)

informatii legate de protejarea instrumentelor financiare sau a fondurilor
clientilor astfel cum acestea sunt necesare din perspectiva art. 24(4) din MiFID
II, art. 49 din Regulamentul Delegat MiFID II si reglementarilor care pun in
aplicare aceste acte normative;
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(e)

informatii legate de costurile si cheltuielile aferente prestarii Serviciilor astfel
cum acestea sunt necesare din perspectiva art. 24(4) din MiFID II, art. 50 din
Regulamentul Delegat MiFID II si reglementarilor care pun in aplicare aceste
acte normative;

(f)

informatii legate de politica Prestatorului de executie a ordinelor ("Politica de
Executie") astfel cum acestea sunt necesare din perspectiva art. 66(3) din
Regulamentul Delegat MiFID II si reglementarilor care pun in aplicare acest
act normativ;

3.4.11 Clientul consimte in mod expres in privinta punerii la dispozitie de catre Prestator a
Informatiei Relevante (atunci cand este necesar in baza Normelor in Vigoare sa fie
pusa la dispozitie Clientului) pe website-ul Prestatorului atunci cand informatiile
respective nu se adreseaza personal Clientului.
3.4.12 In conditiile in care doua sau mai multe dintre Servicii sunt oferite Clientului
impreuna, sau atunci cand unul sau mai multe dintre Servicii sunt oferite Clientului
impreuna cu un alt serviciu sau produs ("Servicii Incrucisate"), in conformitate cu
Normele in Vigoare, Prestatorul va furniza informarile necesare Clientului in cazul in
care acesta are posibilitatea de a achizitiona componentele Serviciilor Incrucisate
separat si/sau atunci cand exista probabilitatea ca riscurile prezentate de Serviciile
Incrucisate oferite unui Client retail sa difere de componentele luate separat.
3.5

Obligatia Clientului de a furniza informatii catre Prestator
3.5.1

Clientul se obliga sa furnizeze toate informatiile si documentele cerute de Prestator
in legatura cu evaluarea caracterului adecvat al unei investitii in Instrumente
Financiare si orice alte documente si informatii solicitate de Prestator in aplicarea
Normelor in Vigoare. Aceste informatii pot include, dar nu sunt limitate la informatii
privind cunostintele si experienta Clientului in materie de investitii in raport cu tipul
specific de produs sau de serviciu propus ori solicitat. Clientul va notifica imediat
Prestatorul in cazul in care respectivele informatii sau documente sufera vreo
modificare.

3.5.2

Clientul declara ca intelege ca in situatiile prevazute la art. 88(5) din MiFIL,
Prestatorul nu este obligat sa evalueze compatibilitatea Clientului cu Serviciile
prestate.

3.5.3

Clientul se obliga sa furnizeze informatiile cerute de Prestator in formatul si mijlocul
de comunicare solicitat de acesta din urma.

3.5.4

Clientul intelege faptul ca Prestatorul are dreptul de a stabili daca un Serviciu sau
Instrument Financiar este potrivit pentru Client.

3.5.5

Clientul intelege faptul ca nefurnizarea tuturor informatiilor cerute sau furnizarea
eronata sau omiterea de informatii pot face ca Prestatorul sa nu fie in masura sa
stabileasca daca un Serviciu sau Instrument Financiar este potrivit pentru Client.

3.5.6

Prestatorul nu este raspunzator pentru incadrarea gresita a unui Serviciu sau
Instrument Financiar ca potrivit pentru Client in baza informatiilor eronate, lipsa
informatiilor sau omisiunilor Clientului.

3.5.7

Clientul declara ca intelege obligatia de a-si actualiza datele de identificare si de
contact, precum si de a furniza si actualiza informatiile si documentele cerute de
Prestator pentru indeplinirea obligatiilor aferente Normelor in Vigoare, ori de cate ori
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este cazul si ca isi asuma efectele neindeplinirii acestei obligatii. Printre efectele
neindeplinirii acestei obligatii se numara, dar fara a fi limitate, dreptul Prestatorului
de a suspenda executia Contractului si exonerarea Prestatorului pentru orice pierderi
ale Clientului.
Fara a aduce atingere obligatiei prevazute mai sus, Clientul ia la cunostinta faptul ca,
In cazul In care datele de identitate si/sau de contact ale Clientului sunt actualizate In
cadrul sistemelor Prestatorului, In baza altor relatii contractuale si/sau obligatii legale,
Prestatorul este Indreptatit sa le considere valabile si implicit actualizate si pentru
scopurile prezentului Contract.
Clientul intelege si accepta in mod expres ca modificarea adresei de email si/sau a
Semnatarilor Autorizati se va implementa de catre Prestator in termen de maxim 3
Zile Bancare calculate de la data primirii de catre Prestator a unei notificari in
conditiile contractului a ale prezentelor TCD.
3.5.8

Clientul se angajeaza sa informeze Prestatorul imediat si explicit cu privire la toate
modificarile oricaror informatii furnizate Prestatorului si sa puna la dispozitie, la
solicitarea Prestatorului, documente justificative, si Prestatorul nu va fi raspunzator
pentru niciuna din consecintele ce decurg din neindeplinirea de catre Client a acestor
obligatii.

3.5.9

Prestatorul poate inceta sa execute Ordine sau Instructiuni in numele Clientului daca
acesta nu prezinta Prestatorului orice informatii si/sau documente solicitate de catre
Prestator sau conform Contractului.

3.5.10 Clientul va face dovada identitatii sale la initierea relatiei de afaceri cu Prestatorul si
ori de cate ori Prestatorul solicita acest lucru pe parcursul derularii Contractului.
3.5.11 Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu executa Ordinele sau Instructiunile Clientului
si de a inceta Contractul sau de a suspenda la tranzactionare conturile de instrumente
financiare ale Clientului atunci cand exista o declaratie falsa de orice fel sau daca
Prestatorul are suspiciuni cu privire la adevarata natura a datelor declarate de Client
si/sau a operatiunilor ordonate de Client.
3.5.12 In scopul raportarii, Clientii persoane juridice au obligatia legala de a obtine un
Identificator al Persoanei Juridice (“Codul LEI”). Codul LEI reprezinta un cod unic
cu ajutorul caruia este indentificata clar o entitate, indiferent de jurisdictie, care este
contraparte la o tranzactie cu Instrumente Financiare. Cu exceptia cazului in care este
legal posibil sa se faca raportarea fara Codul LEI, Clientul se obliga in mod expres sa
puna la dispozitia Bancii si sa mentina in permanenta valabil Codul LEI propriu
inainte de incheierea oricarei Tranzactii cu Instrumente Financiare (altele decat unitati
ale organismelor de plasament colectiv) in baza Contractului.
3.6

Procesarea datelor cu caracter personal
In scopul incheierii si executarii prezentului Contract, BCR prelucreaza datele cu caracter
personal ale Clientului si/sau ale reprezentantilor/delegatilor Clientului in acord cu
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul). Mai multe detalii cu privire la scopurile prelucrarii, categoriile de
date, destinatarii datelor, durata de prelucrare si transferul datelor in afara tarii, precum si cu
privire la drepturile de care beneficiati in baza Regulamentului, regasiti in Politica de
confidentialitate ce poate fi accesata la urmatorul link: https://www.bcr.ro/ro/persoanefizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea.
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3.7

3.8

Decontarea
3.7.1

Decontarea Tranzactiilor are loc conform reglementarilor Pietelor de Tranzactionare
(daca este cazul), specificul fiecarui Instrument Financiar in parte si Normelor in
Vigoare aplicabile Tranzactiei.

3.7.2

Transferul dreptului de proprietate privind Instrumentele Financiare are loc la
momentul decontarii.

3.7.3

Prestatorul va credita Contul Curent sau Contul de Instrumente Financiare al
Clientului, dupa caz, cu disponibilitatile banesti provenite din vanzarea
Instrumentelor Financiare doar in data decontarii dupa ce finalizeaza procesarea
operatiunilor specifice procesului de decontare. Pentru evitarea oricarui dubiu,
Prestatorul nu va credita Contul Curent sau Contul de Instrumente Financiare al
Clientului, dupa caz, cu sumele aferente Tranzactiilor de vanzare aflate in curs de
decontare.

3.7.4

In cazul Fondurilor detinute de Client in Contul de tranzactionare pe piete bursiere
(Ghid Tranzactionare), Prestatorul nu va credita automat un Cont Curent al Clientului
cu sumele provenite din tranzactii de vanzare. Pentru fiecare Tranzactie de vanzare,
Clientul poate solicita in mod expres si transferul disponibilitatilor banesti provenite
din vanzarea Instrumentelor Financiare intr-un Cont Curent deschis pe numele
Clientului.

3.7.5

Sumele rezultate din procesul de decontare a Tranzactiilor vor fi rotunjite 2 zecimale.

Dobanzi, costuri si comisioane aferente Contractului
3.8.1

Dobanzile, costurile, comisioanele aferente serviciilor furnizate de Prestator sunt
specificate in Contract.

3.8.2

Pentru sumele de bani depuse de catre Client in Contul de tranzactionare pe piata
bursiera sau pentru sumele transferate automat de BCR in conturile intermediare de
decontare pentru decontarea tranzactiilor, Prestatorul nu acorda dobanda (obligatiuni,
titluri de stat SAFIR/ fonduri de investitii).

3.8.3

In cazul in care sumele de bani necesare decontarii tranzactiilor Clientului efectuate
pe piete bursiere vor fi transferate la Prestator intr-o alta moneda decat moneda de
decontare, schimbul valutar solicitat de Client se va realiza la cursul practicat de
Prestator. In cazul in care Clientul nu solicita cursul de schimb sau refuza cursul de
schimb al Prestatorului, Clientul va avea obligatia sa depuna sumele in moneda de
decontare in Contul Curent sau Contul de Instrumente Financiare al Clientului, dupa
caz.

3.8.4

De asemenea, in cazul in care Clientul doreste ca transferul Fondurilor din contul de
tranzactionare pe piete bursiere sa se efectueze intr-o alta moneda decat cea in care
exista disponibilitatile, se va utiliza cursul de schimb practicat de Prestator. In cazul
in care Clientul refuza cursul de schimb al Prestatorului, Clientul va avea obligatia sa
accepte plata in moneda Fondurilor.

3.8.5

Clientul declara ca a inteles si a acceptat posibilitatea aparitiei altor costuri, inclusiv
taxe, asociate cu Tranzactiile in legatura cu Instrumentele Financiare sau cu Serviciile
prestate de catre Prestator, care pot fi platite sau nu prin intermediul Prestatorului si
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care nu sunt impuse de Prestator. Aceste costuri vor fi suportate si platite de catre
Client.

3.9

3.8.6

La solicitarea Clientului si in conformitate cu prevederile privind rotunjirea sumelor
din Sectiunea 3.7.5, Prestatorul va vira sumele pentru care Clientul a solicitat
transferul intr-un Cont Curent deschis la BCR pe numele sau in calitate de titular intrun termen de maxim 3 Zile Bancare. Fondurile disponibile aflate in Contul de de
tranzactionare pe piete bursiere sau in conturile intermediare de decontare deschise
pe numele Clientului nu pot fi platite in numerar.

3.8.7

Clientul intelege si este de acord in mod expres ca orice Fonduri sau orice Intrumente
Financiare existente in Conturile de Instrumente Financiare, dupa caz, pot fi folosite
pentru scopurile Contractului, iar Prestatorul nu va avea obligatia de a administra sau
de a efectua investitii conform prevederilor art. 798 din Codul Civil.

3.8.8

Sub rezerva prevederilor legale aplicabile, Prestatorul are dreptul, fara vreo notificare
prealabila transmisa Clientului sa compenseze orice obligatie de plata de dobanzi,
costuri si comisioane de catre Client cu Fondurile din Contul Curent deschis la BCR,
cu Fondurile din Contul de tranzactionare pe piete bursiere sau cu Fondurile din
conturile intermediare de decontare, dupa caz. In situatia in care Fondurile disponibile
ale Clientului nu sunt suficiente pentru acoperirea obligatiilor de plata scadente ale
Clientului, Prestatorul va putea, si Clientul accepta, sa valorifice Instrumentele
Financiare disponibile in Conturile de Instrumente Financiare pana la concurenta
sumelor datorate de catre Client. Pana la recuperarea de la Client a dobanzilor,
costurilor si comisioanelor scadente, Clientul plateste o penalitate de 0.15% pe zi de
intarziere, calculata la valoarea obligatiei neexecutate, pana la data executarii
integrale si in mod corespunzator a obligatiei respective.

3.8.9

Clientul accepta prin prezentul contract in mod expres posibilitatea platii de noi taxe
si comisioane asociate cu tranzactiile care fac obiectul prezentului Contract daca
legislatia privind pietele de instrumente financiare prevede introducerea unor noi
taxe/ comisioane. Prestatorul va avea dreptul de a adauga si incasa, cu informarea si
acordul Clientului, aceste noi taxe si comisioane.

Stimulente
In cazul in care Prestatorul plateste sau incaseaza vreun onorariu sau comision ori furnizeaza
sau primeste vreun beneficiu nepecuniar in legatura cu furnizarea unui Serviciu catre Client,
acest lucru va fi mentionat in Contract (prin „Pachetul Informativ Client”) sau notificat
Clientului conform prevederilor Normelor in Vigoare.

3.10

Politica privind Conflictul de Interese
Prestatorul a stabilit si a implementat o politica privind conflictul de interese (politica ce poate
fi actualizata si amendata din timp in timp) ("Politica privind Conflictul de Interese"). Detalii
privind Politica privind Conflictul de Interese sunt prezentate in Pachetul Informativ Client.
Aceasta politica stabileste modul in care Prestatorul trebuie sa identifice si sa gestioneze
conflictul de interese ce poate aparea pe parcursul prestarii serviciilor si care ar putea implica
riscuri pentru interesele unuia sau mai multor clienti. In cazul in care Politica privind Conflictul
de Interese nu va fi suficienta pentru a garanta, cu o certitudine rezonabila, ca se evita riscurile
de a afecta interesele clientilor, Prestatorul va asigura informarea Clientului in conformitate cu
Normele in Vigoare.
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3.11

Exonerarea de raspundere a Prestatorului
3.11.1 Prestatorul nu va fi tinut responsabil pentru nicio pierdere, raspundere sau cost
suferite sau suportate de catre Client ca urmare a faptului ca Prestatorul a furnizat
Servicii Clientului conform Normelor in Vigoare, cu exceptia cazului in care
pierderea, raspunderea sau costul sunt cauzate de culpa grava sau frauda comise de
Prestator in timp ce actiona conform instructiunilor corespunzatoare ale Clientului. In
cazul in care Clientul sufera pierderi de Instrumente Financiare ca urmare a cauzelor
de mai sus, raspunderea Prestatorului se va intinde pana la acoperirea intregului
prejudiciu direct cauzat, dar nu va depasi valoarea de piata a respectivelor Instrumente
Financiare la momentul producerii pagubei. Pentru evitarea oricarui dubiu,
Prestatorul raspunde exclusiv pentru prejudiciul direct, si nu va acoperi prejudiciul
indirect, incidental, potential, sau pierderea oricarei oportunitati de afaceri.
Prestatorul nu va fi tinut responsabil pentru nicio pierdere sau paguba suferita de catre
Client, ca urmare a transmiterii de catre Client a unor informatii eronate sau
incomplete, ca urmare a transmiterii cu intarziere a informatiilor catre Prestator ori a
netransmiterii informatiilor catre Prestator, potrivit obligatiilor asumate prin Contract.
3.11.2 Prestatorul nu va fi tinut responsabil pentru nicio pierdere, raspundere sau cost pe care
le poate suferi sau suporta Clientul ca urmare a neglijentei, nerespectarii intentionate
sau fraudei comise de orice tert (inclusiv orice alt prestator, agent, orice alta entitate
a Pietei de Tranzactionare, depozitar sau casa de compensare) pe care Prestatorul l-a
desemnat si care poate actiona in numele Prestatorului, fara a respecta insa
instructiunile acestuia in legatura cu furnizarea Serviciilor Prestatorului catre Client
in baza Contractului. In aceste situatii, Prestatorul va raspunde numai pentru lipsa de
diligenta dovedita in selectarea, desemnarea si verificarile periodice ale activitatii
tertului respectiv, precum si cat priveste instructiunile date acestuia.
3.11.3 Prestatorul va fi integral despagubit de catre Client pentru orice pierdere, obligatie,
pretentie, cheltuiala, impozit sau orice alta taxa legala provenind in mod direct sau
indirect din (i) prestarea de catre Prestator a Serviciilor conform Normelor in Vigoare
precum si a dispozitiilor Contractului sau (ii) din indeplinirea de catre Prestator sau
de catre custodele local sau sistemul de compensare-decontare si registru a oricarei
Instructiuni conform Normelor in Vigoare precum si a dispozitiilor Contractului sau
(iii) prestarea de catre Prestator a Serviciilor pe baza informatiilor, declaratiilor,
notificarilor, Ordinelor sau Instructiunilor transmise de catre Client. Orice
despagubire acordata in mod expres Prestatorului, derivand din Contract, va fi
adaugata la, fara a prejudicia sau diminua, orice alta despagubire la care Prestatorul
este indreptatit in mod legal.
3.11.4 Prestatorul va putea lua sau omite sa intreprinda o actiune in cazul in care Prestatorul
considera ca acest lucru este necesar in vederea conformarii cu Normele in Vigoare.
Toate Normele in Vigoare si orice actiune sau omisiune realizata de Prestator in
vederea conformarii cu Normele in Vigoare sunt opozabile Clientului. Niciunul dintre
Prestator, afiliatii, agentii, conducatorii sau angajatii sai nu va fi raspunzator pentru
orice fel de pierderi suferite de Client din neexecutarea, executarea partiala sau
intarzieri in executarea obligatiilor in baza Contractului (sau Tranzactiilor incheiate
in baza acestuia) in cazul in care acestea rezuta din actiuni luate de Prestator cu scopul
de a se conforma cu orice Norme in Vigoare.
3.11.5 Prestatorul nu va avea obligatia de a incepe proceduri legale sau de a actiona in
instanta emitentii Instrumentelor Financiare din Contul de Instrumente Financiare in
cazul neindeplinirii oricaror obligatii de catre respectivul emitent.
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3.11.6 In niciun caz Prestatorul nu poate fi tinut raspunzator de intarzierile sau omisiunile
emitentilor, participantilor la Pietele de Tranzactionare sau depozitarilor de
Instrumente Financiare, in special in legatura cu plata veniturilor/distribuirilor din
Instrumente Financiare din Contul de Instrumente Financiare sau a rascumpararii
Instrumentelor Financiare din Contul de Instrumenete Financiare.
3.11.7 Prestatorul nu este in nici un fel responsabil pentru calitatea, functionalitatea si
compatibilitatea echipamentelor si programelor software folosite de Client in
derularea Contractului. Prestatorul nu este responsabil pentru (i) modul in care
Clientul alege sa utilizeze echipamentele si programele software, (ii) educarea
Clientului in ceea ce priveste astfel de echipamente si programe software, precum nici
pentru (iii) calitatea sau viteza conexiunilor pe care le are la dispozitie Clientul.
Prestatorul nu este responsabil pentru pierderile/diseminarile de informatii generate
de neglijenta, echipamentele, conexiunea la internet sau reteaua Clientul sau orice alte
fapte ale Clientului.
3.12

Declaratii si garantii ale Clientului
3.12.1 Clientul declara pe proprie raspundere ca:
(a)

are suficiente Fonduri si Instrumente Financiare pentru a-si achita la timp
obligatiile decurgand din derularea Contractului;

(b)

este unicul proprietar al Instrumentelor Financiare din Contul de Instrumente
Financiare;

(c)

instrumentele Financiare din Contul de Instrumente Financiare pe care le
angajeaza in tranzactii de vanzare sunt libere de orice sarcini;

(d)

nu cunoaste nici un motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de
proprietate asupra Instrumentelor Financiare proprii sau a unuia din atributele
acestui drept;

(e)

nu va transmite Ordine de vanzare sau Instructiuni referitoare la Instrumente
Financiare pe care nu le detine;

(f)

Clientul nu are nicio pretentie cu privire la orice dobanzi sau alte beneficii ca
urmare a detinerii Fondurilor in conturile intermediare de decontare sau in
contul de tranzactionare pe piete bursiere, dupa caz;

(g)

toate datele si declaratiile sale cuprinse in TCD si Contract sunt actuale si
conforme cu realitatea;

(h)

la data semnarii Contractului si pe intreaga durata a acestuia are capacitatea
necesara pentru a incheia, respectiv pentru a executa Contractul iar orice
Tranzactie ordonata in contul Clientului nu contravine prevederilor legale,
administrative sau contractuale aplicabile Clientului si/ sau activitatii sale;

(i)

in cazul Clientului persoana juridica, functioneaza in mod legal, detine toate
autorizatiile cerute de legislatia romana si isi desfasoara activitatea prevazuta
in actul constitutiv cu respectarea normelor legale in vigoare;

(j)

in cazul Clientului persoana juridica, hotararea organului statutar privind
aprobarea incheierii Contractului a fost legal luata;
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(k)

nu este supus, dupa caz, niciunei proceduri de insolventa (inclusiv prezumata
sau iminenta), reorganizare judiciara, faliment, dizolvare sau lichidare,
administrare speciala, supraveghere speciala, redresare financiara, masuri
alternative, masuri de prevenire a crizelor, masuri de gestionare a crizelor,
fuziune, divizare sau oricarei alte proceduri sau masuri cu efect similar, nu i-a
fost retrasa autorizatia, nu este supus unui aranjament impreuna cu sau in
beneficiul creditorilor sai (inclusiv, insa fara a se limita la, procedura
mandatului ad-hoc si a concordatului preventiv), nu este supus niciunei forme
de executare silita sau sechestrare a activelor si nici nu a decis asupra
implementarii unei fuziuni sau divizari sau oricaror proceduri care au ca efect
separarea patrimoniului;

(l)

cunoaste pe deplin Normele in Vigoare si legislatia aplicabila Pietelor de
Tranzactionare, legislatia aplicabila Instrumentelor Financiare si se angajeaza
sa le respecte, fiind pe deplin si singur responsabil de propriile actiuni/inactiuni;

(m)

a fost informat de existenta Fondului de Compensare a Investitorilor si de
categoriile de investitori ale caror investitii sunt compensate; si

(n)

a fost informat cu privire la regulile investitiilor in intrumente financiare pe
Pietele de Tranzactionare, inclusiv posibilitatea pierderii unei parti sau a
intregii investitii, precum si faptul ca performantele din trecut ale
Instrumentelor Financiare nu contituie o garantie pentru performantele
ulterioare. Pachetul Informativ Client contine o descriere a principalelor riscuri
asociate instrumentelor financiare, In scopul de a ajuta Intelegerea riscurilor
majore si a caracteristicilor principale care ar trebui sa fie luate In considerare
anterior deciziei de a investi. Aceasta descriere este strict cu titlul de informare
si nu reprezinta o enumerare exhaustiva a riscurilor ce pot apare in urma
investitiei in Instrumente Financiare, cu privire la care Clientul trebuie sa
consulte atent documentele care guverneaza respectivele Instrumente
Financiare, avand deplina responsabilitate in acest sens. Orice pierdere
rezultata din materializarea riscurilor aferente Instrumentelor Financiare sau
din cauze care sunt in afara controlului Prestatorului nu poate fi imputata BCR,
in calitate de intermediar si furnizor de Servicii;

(o)

avand in vedere ca, la data semnarii Contractului, Clientul are deja deschisa
relatia contractuala cu BCR, a fost informat cu privire la faptul ca, pe durata
derularii prezentului Contract, are oricand dreptul de a opta pentru oricare din
serviciile de cont curent oferite de BCR.

3.12.2 Declaratiile mentionate in Sectiunea 3.12.1 de mai sus sunt considerate a fi valide pe
toata perioada de derulare a Contractului si se vor considera repetate la data fiecarui
Ordin si Instructiune transmise Prestatorului, Clientul fiind obligat sa notifice
Prestatorului orice modificare a acestora. Clientul intelege si isi asuma faptul ca in
cazul unei modificari, Prestatorul are dreptul sa rezilieze Contractul fara daune
interese.
3.12.3 Prestatorul va depune eforturi rezonabile in vederea executiei Ordinelor si/sau
Instructiunilor in mod prompt, insa prin acceptarea Ordinelor si/sau Instructiunilor
transmise de Client nu garanteaza ca va fi posibila executarea acestora, sau ca
executarea va putea fi facuta in conformitate cu Ordinele si/sau Instructiunile
Clientului.
3.12.4 Clientul intelege ca atunci cand transmite Prestatorului o instructiune specifica,
executarea Ordinului si/sau Instructiunii se va face respectand acea instructiune, in
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masura respectarii prevederilor Contractului si Normelor in Vigoare, fara a fi
aplicabila Politica de Executie.
3.12.5 In conformitate cu Normele in Vigoare si cu prevederile Contractului, Prestatorul va
notifica Clientului modificarile semnificative intervenite in Informatiile Revante
(inclusiv in Politica de Executie) si va publica aceste modificari pe pagina sa de
internet la adresa https://www.bcr.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid.
3.12.6 Partile agreaza faptul ca plasarea Ordinelor de catre Client reprezinta acceptarea
acestuia din urma a Politicii de Executie astfel cum aceasta este in vigoare la
momentul plasarii fiecarui Ordin.
3.12.7 Clientul declara ca intelege si este de acord cu faptul ca Ordinele sale pot fi executate
in afara unui loc de tranzactionare, astfel cum acest termen este definit in MiFIL.
3.12.8 Clientul intelege si accepta in mod expres faptul ca, daca Contul Curent mentionat
sau referit la punctul 1.2 din Contract va fi inchis sau nu mai este activ/valabil, dar
Clientul are deschis la BCR un alt cont curent in RON sau in alte valute, Prestatorul
va asocia in mod automat Contractului acest alt cont curent, cu informarea Clientului
in acest sens, de la data informarii acesta devenind Cont Curent in sensul si pentru
scopurile Contractului.
In cazul in care Clientul are deschise mai multe conturi curente la BCR in RON sau
in alte valute, Clientul intelege si accepta in mod expres faptul ca Prestatorul va alege
sa asocieze in mod automat Contractului oricare dintre aceste conturi, cu informarea
Clientului, care are oricand posibilitatea de desemna un alt cont curent ca si Cont
Curent in sensul si pentru scopurile Contractului.
3.13

Dreptul Prestatorului de a modifica TCD
3.13.1 Prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau inlocui TCD in orice moment.
3.13.2 Toate modificarile sau inlocuirile aduse TCD vor fi puse la dispozitia Clientului pe
pagina de internet a Prestatorului la adresa https://www.bcr.ro/ro/desprenoi/guvernanta-corporativa/mifid si vor fi de asemenea notificate Clientului.
3.13.3 Toate modificarile sau inlocuirile TCD vor intra in vigoare si se vor aplica Clientului
incepand cu a 10-a Zi Bancara de la data la care i-au fost notificate acestuia. In cazul
in care Clientul nu a adresat Prestatorului nicio obiectie in termenul de mai sus, se
considera ca si-a exprimat consimtamantul cu privire la aplicarea modificarilor sau
inlocuirilor TCD in relatia cu Prestatorul.

4.

SERVICII DE EXECUTIE

4.1

Conditii
Pentru a putea beneficia de Serviciile de Executie furnizate de Prestator, Clientul trebuie sa
detina:
(a)

cel putin un Cont Curent deschis la Prestator, in lei si, dupa caz, in valuta in care doreste
sa efectueze Tranzactii;

(b)

Conturi de Instrumente Financiare pentru produsele pe care doreste sa le tranzactioneze;
si
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(c)
4.2

4.3

o adresa valida de e-mail, astfel cum va fi prevazuta in Contractul de Prestari Servicii
de Investitii Financiare.

Avertisment de Risc
4.2.1

Clientul va fi exclusiv raspunzator pentru luarea propriilor decizii de investitie.
Clientul va plasa un Ordin sau o solicitare catre Prestator pentru efectuarea unei
Tranzactii, cu respectarea Normelor in Vigoare aplicabile Tranzactiilor in care acesta
doreste sa se implice.

4.2.2

Pentru evitarea oricarui dubiu, incheierea Contractului si luarea deciziilor de investitii
de catre Client nu sunt conditionate de incheierea niciunui contract de prestari servicii
de consultanta de investitii cu Prestatorul.

4.2.3

Prestatorul nu se obliga sa acorde consultanta Clientului cu privire la avantajele sau
consecintele unei anumite Tranzactii sau la riscurile generale la care Clientul se poate
expune in ceea ce priveste orice piata, jurisdictie sau tranzactie.

4.2.4

Clientul va fi responsabil sa se asigure ca Tranzactiile incheiate cu Prestatorul sunt
conforme obiectivelor sale de investitii si respecta in toate privintele orice restrictii
legale sau de reglementare care se aplica Clientului. Prestatorul are exclusiv obligatia
de executie cu diligenta si nu are fata de Client nicio obligatie fiduciara sau similara.

4.2.5

Clientul va trebui sa angajeze consultanta independenta in cazul in care acesta are
orice dubiu cu privire la oportunitatea unei piete, jurisdictii sau tranzactii pentru
profilul specific de risc al Clientului.

Drepturile si obligatiile Partilor
4.3.1

Prestatorul va executa numai Ordine de vanzare emise de Client pentru Instrumente
Financiare aflate in proprietatea acestuia si aflate in Conturile de Instrumente
Financiare la data primirii Ordinului.

4.3.2

Prestatorul va executa Ordine de cumparare emise de Client numai daca Fondurile
din Contul Curent indicat de Client pentru decontarea tranzactiilor rezultate din
executia ordinului sau Contul de tranzactionare pe piete bursiere, dupa caz, sunt, la
data primirii Ordinului, cel putin egale cu suma reprezentand contravaloarea
Instrumentelor Financiare ce urmeaza a se achizitiona plus comisioanele aferente
Tranzactiei. In cazul in care cuantumul comisioanelor aferente Tranzactiei ce
urmeaza sa fie incheiata pe o piata bursiera externa nu poate fi stabilit la momentul
primirii Ordinului de cumparare, Prestatorul va bloca din Fondurile disponibile in
Contul de tranzactionare pe piete bursiere al Clientului valoarea Ordinului plus 0,5%
din valoarea Ordinului.

4.3.3

Pentru Tranzactiile cu Instrumente Financiare tranzactionate pe o piata reglementata
din Romania, Clientul poate solicita Prestatorului sa ii acorde posibilitatea de a
transfera sumele necesare decontarii Tranzactiilor de cumparare pana la data
decontarii, ora 10.00, in cazul in care Fondurile existente in Contul de Instrumente
Financiare la data plasarii Ordinului nu sunt suficiente pentru decontare. Prestatorul
are dreptul, nu si obligatia, de a aproba cererea Clientului in functie de gradul de risc
acceptat, reglementarile interne si politica sa de afaceri. Clientul accepta faptul ca
acesta este un drept de refuz al Prestatorului si ca Prestatorul nu poate fi tras la
raspundere pentru exercitarea acestui drept. In orice situatie, o astfel de cerere nu
poate fi aprobata daca nu sunt indeplinite urmatoarele conditii:
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4.3.4

4.4

(a)

Clientul trebuie sa aiba deschis la Prestator un Cont Curent in valuta din care
urmeaza sa asigure Fondurile necesare la data decontarii;

(b)

Clientul trebuie sa detina la Prestator un portofoliu mai mare de 200.000 RON
sau echivalent in alte valute.

Posibilitatea de a transfera sumele necesare decontarii pana la data decontarii
Tranzactiilor de cumparare, mentionata in Sectiunea 4.3.3 de mai sus, va fi retrasa:
(a)

daca a fost solicitat acces la Aplicatia BCR Broker;

(b)

oricand la initiativa Prestatorului printr-o notificare transmisa Clientului; sau

(c)

la solicitarea Clientului.

4.3.5

In cazul in care Clientul nu a asigurat sumele aferente decontarii pana la termenul
specificat in Sectiunea 4.3.3 de mai sus, Instrumentele Financiare achizitionate ca
urmare a Ordinului aferent vor fi vandute prin introducerea unui ordin de vanzare „la
piata". Daca in urma acestei operatiuni suma obtinuta este mai mare decat debitul
Clientului, diferenta pozitiva dupa retinerea impozitului (daca este cazul) si a
comisionului de tranzactionare sau a altor eventuale debite, va fi in Contul de
Instrumente Financiare al Clientului. Daca in urma acestei operatiuni suma obtinuta
este mai mica decat debitul Clientului, Prestatorul va vinde pentru acoperirea
diferentei orice alte Instrumente Financiare aflate in Contul de Instrumente Financiare
al Clientului, pana la acoperirea diferentei. Instrumentele Financiare vor fi vandute in
ordinea randamentului inregistrat pana la acel moment incepand cu cele care
inregistreaza cea mai mare pierdere sau cel mai mic profit. Vanzarile de Instrumente
Financiare din portofoliul Clientului pentru acoperirea debitelor din Tranzactii pentru
care nu s-au asigurat disponibilitatile necesare va fi efectuata pana la acoperirea
integrala a debitelor datorate de Client Prestatorului. Pentru aceste vanzari Prestatorul
va retine atat comisionul de tranzactionare, cat si impozitul datorat (daca este cazul).

4.3.6

Pana la recuperarea de la Client a sumelor avansate de Prestator in numele Clientului,
Clientul plateste o penalitate de 0.15% pe zi intarziere, calculata la valoarea obligatiei
neexecutate, pana la data executarii integrale si in mod corespunzator a obligatiei
respective.

Tranzactionarea – Reguli generale
4.4.1

Clientul a luat la cunostinta si accepta faptul ca nici o Tranzactie nu poate fi initiata
pana cand nu sunt indeplinite cumulativ cel putin urmatoarele cerinte: Contractul,
inclusiv anexele, sa fie primit, verificat si introdus in sistemele Prestatorului si
Instrumentele Financiare sa fie inregistrate in contul Clientului deschis la Prestator
(dupa caz).

4.4.2

In vederea prestarii Serviciilor de Executie, Clientul va transmite Ordinele catre
Prestator conform prezentei Sectiuni, Ghidului de Tranzactionare si, daca este cazul,
in conformitate cu Sectiunea 4.5 din TCD. Intre altele, conform acestor reguli (si cu
respectarea conditiilor specificate) Ordinele se pot trimite telefonic, electronic (prin
intermediul Aplicatiei BCR Broker sau e-mail) si letric.

4.4.3

In vederea transmiterii ordinelor telefonice, Clientul va primi o parola pentru ordinele
telefonice. Parola va fi transmisa pe e-mail, la adresa de email din Contract, la
momentul semnarii Contractului.
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4.4.4

La transmiterea Ordinelor, Clientul va specifica urmatoarele informatii obligatorii:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

numele Clientului sau orice alta informatie cu privire la acesta;
indicatorul de cumparare/vanzare;
identificarea instrumentului;
pretul unitar (daca nu este transmisa o limita de pret se considera ca Ordinul
transmis se va executa la pretul pietei), daca este cazul;
unitatea de pret (daca nu este transmisa se considera RON);
cantitatea in cazul ordinelor pentru titluri de stat Safir, a obligatiunilor si a
produselor tranzactionate pe piete bursiere sau al vanzarii fondurilor de
investitii;
suma de investit in cazul cumpararii de fonduri de investitii;
unitatea de cantitate (daca nu este transmisa se considera a fi bucati);
orice alte informatii detaliate, conditii si instructiuni specifice ale Clientului,
care ofera indicatii cu privire la modul de executare al Ordinului;
termenul de valabilitate al Ordinului (daca Clientul nu specifica aceasta
informatie, termenul va fi considerat automat ZI (DAY)), daca este cazul;
data decontarii, daca e diferita de T+2; unde T este data tranzactiei

4.4.5

Daca Ordinul transmis nu contine toate elementele specificate in Sectiunea 4.4.4 de
mai sus, Prestatorul nu va fi obligat la executarea Ordinului. Cu toate acestea, sub
conditia respectarii Politicii de Executie si a Normelor in Vigoare, in cazul in care
Clientul nu specifica in cadrul Ordinului o limita de pret, ordinul va fi considerat drept
o imputernicire/instructiune data Prestatorului pentru a plasa ordinul la cel mai bun
pret existent in piata la momentul respectiv, iar in cazul in care Clientul nu specifica
perioada de validitate a Ordinului, se va considera ca Ordinul este valid doar pentru
ziua in care a fost transmis.

4.4.6

Prestatorul nu este obligat sa accepte Ordine sau alte instructiuni pentru a incheia o
Tranzactie daca ii este interzis sa procedeze in acest fel prin Normele in Vigoare si
orice reglementari ale Pietelor de Tranzactionare sau reglementari aplicabile in
legatura cu Instrumentele Financiare. Prestatorul va notifica motivul unui astfel de
refuz. Prestatorul va notifica Clientul in cazul in care accepta un Ordin sau alta
instructiune dar nu le poate executa din orice motiv.

4.4.7

In functie de particularitatile Ordinului sau instructiunii Clientului, Prestatorul isi
rezerva dreptul de a solicita acestuia confirmarea scrisa a unor Ordine sau alte
instructiuni transmise telefonic.

4.4.8

In cazul in care Ordinele sunt transmise prin e-mail, Clientul va transmite informatiile
specificate la punctul 4.4.4. Dupa transmiterea e-mailului, Clientul va contacta
telefonic Prestatorul la numerele de telefon comunicate in Ghidul de Tranzactionare
pentru a verifica receptionarea corecta a Ordinului de catre Prestator. In cazul in care
Clientul nu contacteaza telefonic Prestatorul pentru a verifica receptionarea corecta a
Ordinului, Prestatorul nu va fi obligat la executarea Ordinului.

4.4.9

In cazul in care Ordinele sunt transmise letric la sediile Prestatorului (obligatiuni,
titluri de stat Safir, fonduri de investitii), vor fi transmise numai personalului notificat,
utilizand formularul pus la dispozitie de Prestator. Prestatorul va solicita un act de
identitate valabil, si va verifica daca semnatura are aparenta de conformitate cu cea
din specimenul de semnatura aflat in evidentele Prestatorului.

4.4.10 Ca urmare a transmiterii unui Ordin, Clientul accepta ca poate exista un decalaj intre
momentul receptionarii Ordinului de catre Prestator si executarea acestuia. Acest
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decalaj poate fi cauzat de verificarile suplimentare pe care Prestatorul le efectueaza
referitor la existenta Fondurilor / Instrumentelor Financiare / imputernicirilor /
identitatii Clientului si/sau a Semnatarilor Autorizati.
4.4.11 Pentru modificarea si/sau anularea Ordinelor transmise, Clientul trebuie sa transmita
Prestatorului informatii suficiente pentru identificarea Ordinului care se doreste a fi
modificat/anulat, precum si informatiile suplimentare necesare pentru realizarea
modificarii. In cazul modificarilor transmise prin e-mail, Clientul trebuie sa confirme
telefonic modificarea/anularea Ordinului.
4.4.12 Clientul accepta ca in anumite cazuri Ordinele transmise nu mai pot fi anulate si isi
asuma consecintele plasarii acestor Ordine.
4.4.13 Clientul trebuie sa se asigure ca orice instructiuni date Prestatorului sunt clare si
inteligibile. In cazul in care Clientul nu va furniza astfel de instructiuni prompt, clar
si intr-o forma inteligibila, Prestatorul poate, la libera sa alegere, lua acele masuri pe
care Prestatorul le considera necesare sau oportune pentru protectia sa sau a Clientului,
pe cheltuiala Clientului.
4.4.14 Clientul intelege si declara ca este de acord ca executia Ordinelor nu poate avea loc
in afara programului Pietelor de Tranzactionare sau in afara orelor de program ale
Prestatorului sau in intervalele in care Aplicatia BCR Broker nu este disponibila, dupa
caz.
4.4.15 Prestatorul nu garanteaza Clientului ca un Ordin va fi dus la indeplinire in cadrul unei
singure Tranzactii.
4.4.16 Pentru Contul de tranzactionare pe piete bursiere, Clientul va putea transmite
Prestatorului Ordine de cumparare, iar Prestatorul va accepta Ordinele daca Clientul
are Tranzactii de vanzare care se vor deconta anterior, a caror valoare (mai putin
comisioanele si impozitele datorate, daca este cazul) este cel putin egala cu valoarea
Ordinelor de cumparare si a comisioanelor datorate. Cu toate acestea, in cazul in care
Tranzactiile de vanzare nu se deconteaza din cauze independente de Prestator,
Clientul va fi tinut responsabil cu privire la contravaloarea Tranzactiilor de cumparare
plus comisioanele aferente.
4.5

Tranzactionarea prin Internet (aplicabila numai instrumentelor financiare tranzactionate
pe piete reglementate si sisteme alternative de tranzactionare)
4.5.1

Pentru a putea efectua tranzactii prin Internet, Clientul trebuie sa solicite catre
Prestator prin email la doc.pietedecapital@bcr.ro sau telefonic, la telefoanele din
Ghidul de Tranzactionare – Sectiunea 7 la TCD, transmiterea prin e-mail a adresei
de Internet a Aplicatiei BCR Broker, codului de utilizator si parolelor.

4.5.2

Prestatorul isi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzatoare a Ordinului,
de indata ce confirmarea privind inregistrarea Ordinului a fost transmisa Clientului si
Clientul a reconfirmat Ordinul.

4.5.3

Clientul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la Ordinele si instructiunile
inregistrate de catre Prestator sub parolele si contul de utilizator ale Clientului prin
Aplicatia BCR Broker. Prestatorul nu va putea fi tinut raspunzator de catre Client sau
de o alta persoana sau entitate pentru niciun prejudiciu suferit de oricare dintre acestea
ca urmare a preluarii si executarii de catre Prestator a Ordinelor sau instructiunilor
primite de la Client prin acest mijloc de comunicare la distanta.
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4.6

4.5.4

Pe parcursul zilei de tranzactionare, in Aplicatia BCR Broker sunt disponibile
Clientului informatii referitoare la Tranzactiile efectuate, confirmarea finala urmand
a fi transmisa Clientului prin modalitatea stabilita in Contractul de Prestari Servicii
de Investitii Financiare.

4.5.5

Clientul declara ca este de acord cu utilizarea comunicarii prin internet pentru
transmiterea de Ordine si instructiuni catre Prestator si pentru alte comunicari facute
intre parti. Prestatorul este autorizat in mod expres de catre Client sa preia si sa
execute Ordinele si instructiunile primite de Prestator de la Client prin mijlocul de
comunicare la distanta mentionat anterior.

Raportari si informari transmise Clientului de catre Prestator privind Tranzactiile
executate
4.6.1

Clientul declara ca este de acord sa primeasca toate raportarile conform prevederilor
punctului 3.4.1.

4.6.2

Prestatorul va furniza Clientului informatii esentiale privind executarea Ordinelor
acestuia si va trimite Clientului confirmarea de executare, care va contine informatiile
cerute de Normele in Vigoare, a fiecarui Ordin preluat, pana la sfarsitul zilei in care
s-a executat Ordinul daca incadrarea Clientului este Client profesional si cel tarziu in
Ziua Bancara imediat urmatoare datei de tranzactionare daca incadrarea Clientului
este Client retail. In cazul in care Prestatorul trebuie sa primeasca la randul sau o
confirmare de executare din partea unui tert, confirmarea de executare a Ordinului
mentionata mai sus va fi transmisa Clientului cel tarziu in prima Zi Bancara dupa
primirea de catre Prestator a confirmarii de la respectivul tert.

4.6.3

In plus fata de prevederile de la Sectiunea 4.6.2 de mai sus, Clientul are dreptul sa
ceara de la Prestator informatii referitoare la statusul Ordinelor sale si telefonic in
cadrul programului de lucru cu Clientii al Prestatorului.

4.6.4

Confirmarile/ extrasele de cont/ orice alte comunicari scrise privind Tranzactiile
efectuate in numele Clientului ce vor fi trimise de catre Prestator se considera a fi
corecte si aprobate de catre Client daca, in termen de maxim o Zi Bancara de la data
primirii acestora, Clientul nu a transmis Prestatorului nicio instiintare scrisa prin care
sa semnaleze existenta unor erori.

5.

SERVICII DE CUSTODIE

5.1

Tipul Serviciilor
In sensul prezentei Sectiuni, Serviciile de Custodie sunt reprezentate de serviciile auxiliare
reglementate de MiFIL si includ:
(a)

deschiderea Contului de Instrumente Financiare;

(b)

pastrarea in siguranta a Instrumentelor Financiare depozitate; pentru perceperea
comisioanelor aferente serviciilor de custodie si serviciilor conexe serviciilor de
custodie (precum si a altor creante restante inregistrate din servicii de custodie ce fac
obiectul Contractului) Clientul trebuie sa mentina pe intreaga durata a Contractului un
Contul Curent in lei deschis la BCR mentionat la punctul 1.2 din Contract;

(c)

executarea Instructiunilor Clientului (transfer-in/ transfer-out/ operatiuni de gaj/ alte
operatiuni);

(d)

procesarea tranzactiilor rezultate din executia Ordinelor Clientului;
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5.2

5.3

(e)

transmiterea informatiilor referitoare la Instrumentele Financiare depozitate in Contul
Instrumente Financiare, in scopul exercitarii de catre Client a drepturilor aferente
Instrumentelor Financiare;

(f)

procesarea evenimentelor corporative aferente Instrumentelor Financiare depozitate in
Contul de Instrumente Financiare, respectiv colectarea fondurilor sau a altor drepturi
platite sau distribuite in legatura cu aceste Instrumente Financiare in Contul Curent
mentionat la punctul 1.2 din Contract sau, dupa caz in Contul de Instrumente Financiare;
pentru ca viramentele sa fie efectuate in cont curent, Clientul trebuie sa se asigure ca
inainte cu cel putin 3 Zile Bancare a modificat specificatiile Contractului prin atasarea
de conturi curente in valutele instrumentelor pentru care urmeaza sa incaseze sume din
evenimente corporative (EUR/ USD) si/sau

(g)

emiterea raportarilor cerute de Normele in Vigoare in legatura cu Instrumentele
Financiare detinute in Contul de Instrumente Financiare.

Avertisment de Risc
5.2.1

Clientul va fi exclusiv raspunzator pentru luarea propriilor decizii privind emiterea
Instructiunilor, iar Prestatorul nu va fi obligat sa acorde Clientului servicii de
consultanta de investitii. Clientul va plasa o Instructiune sau o solicitare catre
Prestator pentru efectuarea unei operatiuni legate de Instrumentele Financiare
detinute in Contul de Instrumente Financiare, cu respectarea Normelor in Vigoare
aplicabile unor astfel de operatiuni.

5.2.2

Pentru evitarea oricarui dubiu, incheierea Contractului si luarea deciziilor de a emite
Instructiuni in legatura cu Instrumentele Financiare detinute in Contul de Intrumente
Financiare de catre Client nu sunt conditionate de incheierea niciunui contract de
prestari servicii de consultanta de investitii cu Prestatorul.

5.2.3

Prestatorul nu se obliga sa acorde consultanta Clientului cu privire la avantajele sau
consecintele unei anumite Instructiuni sau operatiuni legate de Intrumentele
Financiare detinute in Contul de Instrumente Financiare sau la riscurile generale la
care Clientul se poate expune in ceea ce priveste orice piata, jurisdictie, operatiune
sau tranzactie.

5.2.4

In executarea Serviciilor de Custodie, Prestatorul are exclusiv obligatia de executie
cu diligenta si nu are fata de Client nicio obligatie fiduciara sau similara.

Deschiderea, modificarea si inchiderea Contului de Instrumente Financiare
5.3.1

Deschiderea Conturilor de Instrumente Financiare se va face in conformitate cu
prevederile Ghidului de Tranzactionare – Sectiunea 7 din cadrul TCD.

5.3.2

Prestatorul nu poate fi obligat la deschiderea Contului de Instrumente Financiare si
are dreptul sa refuze deschiderea acestui cont cu mentionarea motivului.

5.3.3

Modificarea specificatiilor Conturilor de Instrumente Financiare se poate face la
cererea Clientului, in baza unor documente justificative care sa ateste modificarea
solicitata, sau la initiativa Prestatorului cu informarea Clientului.

5.3.4

Contul de Instrumente Financiare poate fi inchis:
(a)

la cererea Clientului;
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(b)

dupa data la care Prestatorul este informat oficial cu privire la
decesul/dizolvarea/lichidarea Clientului, dupa caz; sau

(c)

la initiativa Prestatorului conform TCD, Contractului de Prestari Servicii de
Investitii Financiare, prevederilor Normelor in Vigoare, precum si in cazul
incetarii contractelor incheiate de Prestator cu terte parti in scopul efectuarii de
tranzactii cu Instrumente Financiare pe piete bursiere externe.

5.3.5

Inchiderea Contului de Instrumente Financiare la initiativa Prestatorului se poate face
in cazul in care soldul acestuia este zero (nu detine Instrumente Financiare, debite,
Fonduri sau Ordine active). Cu toate acesta, Prestatorul are dreptul sa inchida Contul
de Instrumente Financiare chiar si atunci cand soldul acestuia nu este zero, sub
conditia notificarii Clientului. In acest caz, Clientul va fi obligat sa instructeze
transferul Instrumentelor Financiare existente in alt cont conform Sectiunii 5.3.8 din
TCD.

5.3.6

In toate cazurile in care inchiderea Conturilor de Intrumente Financiare se face la
initiativa Prestatorului, dupa acoperirea tuturor debitelor Clientului, Prestatorul va lua
toate masurile necesare pentru transferul Fondurilor ramase in conturile intermediare
de decontare sau in contul de tranzactionare pe piete bursiere, dupa caz.

5.3.7

Indiferent de modalitatea prin care contul a fost inchis (la cererea Clientului sau la
intiativa Prestatorului), Clientul va fi notificat cu privire la finalizarea acestei
operatiuni.

5.3.8

In cazul inchiderii Conturilor de Instrumente Financiare al Clientului, Prestatorul va
transfera dupa caz, (i) Fondurile intr-un Cont Curent deschis pe numele Clientului la
BCR sau, in cazul in care Clientul nu mai detine alte Conturi Curente la Prestator,
intr-un cont cu destinatie speciala deschis in evidentele Prestatorului in acest scop si
(ii) Instrumentele Financiare existente in Contul de Instrumente Financiare intr-un alt
cont deschis la o alta societate de servicii de investitii financiare/institutie de credit
astfel cum va fi indicat de Client, dupa caz. In cazul in care Clientul nu indica
Prestatorului detaliile contului in care Instrumentele Financiare sa fie transferate,
Prestatorul va transfera Instrumentele Financiare in conturi deschise la depozitari
centrali.

5.3.9

In cazul in care Clientul nu indica un cont conform Sectiunii 5.3.8 de mai sus si
Instrumentele Financiare nu pot fi transferate in conturi deschise la depozitari centrali
sau alti custozi, Contul de Instrumente Financiare va fi suspendat si Prestatorul nu va
fi obligat sa execute nicio Instructiune a Clientului cu exceptia celei primite in
executarea prevederilor Sectiunii 5.3.8 de mai sus. Pentru evitarea oricarui dubiu,
Prestatorul va continua sa perceapa tarifele, taxele, comisioanele sau costurile
aplicabile pentru Serviciile de Custodie pe perioada in care va continua sa pastreze
custodia Instrumentelor Financiare.

5.3.10 In situatia inchiderii Contului de Instrumente Financiare la initiativa Prestatorului,
Prestatorul va transmite Clientului, in termen de 10 zile de la inchiderea Contului de
Instrumente Financiare, o situatie finala cu privire la activitatea desfasurata de
Prestator pentru Client. Aceasta dare de seama se va considera a fi corecta si aprobata
de catre Client daca, in termen de maxim o Zi Bancara de la data primirii acesteia,
Clientul nu a transmis Prestatorului nicio instiintare scrisa prin care sa semnaleze
existenta unor erori.
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5.3.11 Prestatorul nu este raspunzator fata de Client pentru masurile de blocare a
Instrumentelor Financiare din cont, din ordinul lichidatorului legal sau generate de o
hotarare judecatoreasca sau de un titlu executoriu emis de o autoritate publica.
5.3.12 Clientul poate solicita telefonic Prestatorului modificarea parolei pentru ordine
telefonice, adresa de email si conturile IBAN deschise la Prestator si utilizate in
legatura cu prezentul Contract. In acest scop, Clientul se va identifica cu parola pentru
ordine telefonice.
5.3.13 In cazul in care Clientul nu isi respecta obligatia de a-si actualiza in permanenta datele
de contact in relatia cu Prestatorul si, pe cale de consecinta, in termen de 30 de Zile
Bancare calculate de la data primului demers de notificare/contactare, Prestatorul nu
reuseste sa il contacteze si/sau sa il notifice pe Client, Clientul intelege si accepta in
mod expres ca Prestatorul are dreptul:
(i) de a suspenda orice operatiuni privind Contul de Intrumente Financiare;
(ii) de a-i transfera toate Fondurile in alt Cont Curent detinut la Prestator, sau, in cazul
in care nu mai detine alte Conturi Curente la Prestator, intr-un cont cu destinatie
speciala deschis in evidentele Prestatorului in acest scop;
(iii) de a inchide Contul de Instrumente Financiare si implicit (x) de a transfera
Instrumentele Financiare existente in Contul de Instrumente Financiare in conturi
deschise la depozitarul central, In cazul Instrumentelor Financiare pentru care
respectivul depozitar central este depozitar emitent sau (y) de a vinde Instrumentele
Financiare pentru care depozitarul central este depozitar investitor cu respectarea
principiului obtinerii celui mai bun rezultat pentru Client la momentul respectivei
vanzari, conform Politicii de Executie a Prestatorului, prevederile privind transferul
Fondurilor din aceasta Sectiune aplicandu-se in mod corespunzator
(iv) de a denunta unilateral Contractul.
5.4

Drepturile si obligatiile Partilor
5.4.1

Prestatorul va indeplini Instructiunile Clientului in conformitate cu regulile si
procedurile operationale ale institutiilor Pietelor de Tranzactionare si cu practica
pietei pe care se executa respectivele Instructiuni.

5.4.2

Prestatorul nu va fi obligat sa execute nicio Instructiune daca exista motive intemeiate
pentru a aprecia ca obligatiile care ar decurge din executarea respectivei Instructiuni
nu pot fi acoperite adecvat de Instrumentele Financiare pastrate la momentul respectiv
de Prestator in numele si pe seama Clientului si disponibile in acest scop.

5.4.3

Prestatorul poate sa actioneze numai pe baza unei Instructiuni a Clientului, acesta
fiind obligat sa indeplineasca operatiunile ce rezulta din Instructiune daca aceasta
indeplineste toate conditiile prevazute in Contract si Normele in Vigoare.

5.4.4

Prestatorul are dreptul sa refuze sa dea curs oricarei Instructiuni, in cazul in care:
(a)

Instructiunea este neclara sau nu contine toate informatiile necesare, sau

(b)

Instructiunea poate implica Prestatorul intr-un conflict de interese, sau

(c)

Instructiunea este, in opinia rezonabila a Prestatorului, in contradictie cu
legislatia sau reglementarile aplicabile.
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5.5

5.6

5.7

5.4.5

In oricare dintre cazurile prevazute in Sectiunea 5.4.4 de mai sus, in cel mai scurt timp
posibil, Prestatorului va cere in scris clarificari Clientului si nu va da curs unei astfel
de Instructiuni pana cand respectiva situatie nu este clarificata si rezolvata.

5.4.6

Clientul este pe deplin si in totalitate raspunzator pentru fiecare si toate Instructiunile
pe care le transmite Prestatorului, inclusiv pentru caracterul complet, corect si real al
informatiilor cuprinse in Instructiunile sau alte notificarile pe care le transmite
Prestatorului.

5.4.7

Orice operatiune privind Instrumentele Financiare depozitate in Contul de
Instrumente Financiare va fi notificata prompt de catre Client Prestatorului in
conformitate cu mijloacele de comunicare agreate prin Contract si respectand
Normele in Vigoare.

Pastrarea in siguranta a Instrumentelor Financiare ale Clientului
5.5.1

Prestatorul va deschide, opera si mentine in evidentele proprii Contul de Instrumente
Financiare al Clientului aferent Contractului, separat de conturile proprii si ale altor
clienti in vederea evidentierii detinerilor de Instrumente Financiare.

5.5.2

Prestatorul va pastra in evidentele sale separat Instrumentele Financiare ale Clientului
si va inregistra orice Instrumente Financiare ce pot fi inregistrate in numele Clientului.

5.5.3

In conformitate cu prevederile Normelor in Vigoare, Prestatorul il va informa pe
Client, din timp in timp, in legatura cu pastrarea in siguranta a Instrumentelor
Financiare. Aceste informatii includ informarea Clientului in legatura cu depozitarea
Instrumentelor Financiare la o terta parte inclusiv, dar fara a se limita la,
responsabilitatea Prestatorului in legatura cu detinerea Instrumentelor Financiare la o
terta parte, consecintele pe care insolventa partii terte le are pentru Client, existenta
unor acorduri care genereaza drepturi de garantie, de retentie sau de compensare.

Colectarea veniturilor si distribuirilor
5.6.1

Prestatorul va colecta sumele reprezentand venituri (dividende, dobanzi, cupoane,
rambursare de principal, etc.) si/sau distribuirile (actiuni cu titlu gratuit, drepturi sau
alte distribuiri similare) aferente Instrumentelor Financiare depozitate in Contul de
Instrumente Financiare, va prezenta la plata Instumentele Financiare ajunse la
scadenta si pe cele supuse clauzei de rascumparare si va credita Contul Curent
mentionat la punctul 1.2 din Contract sau Contul de Instrumente Financiare, dupa caz,
cu veniturile si/sau distribuirile colectate.

5.6.2

Clientul va fi responsabil pentru declararea si plata impozitelor si taxelor aferente
veniturilor/distribuirilor generate de Instrumentele Financiare depozitate in Contul de
Instrumente Financiare.

Urmarirea si procesarea evenimentelor corporative
5.7.1

Prestatorul va informa Clientul, prin una din modalitatile stabilite prin Contract, cu
privire la aparitia unui eveniment referitor la emitentii de Instrumente Financiare
depozitate in Contul de Instrumente Financiare, daca o astfel de informatie provine
dintr-o sursa recunoscuta oficial, fie urmare cererii exprese a Clientului, in cazul
Instrumentelor Financiare emise pe piata locala, fie in functie de disponibilitatea
informatiilor, in cazul Instrumentelor Financiare emise pe piete externe. Prestatorul
va urmari si va asigura procesarea evenimentelor corporative in conformitate cu
Instructiunile Clientului sau, dupa caz, conform notificarilor emise de emitentii
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respectivelor Instrumente Financiare si primite de Prestator prin intermediul altor
custozi de Instrumente Financiare.

5.8

5.7.2

Prestatorul efectueaza operatiunile necesare legate de exercitarea drepturilor aferente
Instrumentelor Financiare depuse in Contul de Intrumente Financiare conditionat de
transmiterea in timp util de catre Client a informatiilor si, dupa caz, a documentelor
necesare indeplinirii Instructiunilor.

5.7.3

Prestatorul nu va fi responsabil pentru inregistrarea necorespunzatoare a
evenimentelor corporative legate de, sau a altor schimbari generate de specificul
Instrumentelor Financiare inscrise in Contul de Instrumente Financiare al Clientului
atunci cand Prestatorul a actionat cu buna credinta la Instructiunile Clientului si, daca
e cazul, conform notificarilor emise de emitentii respectivelor Instrumente Financiare
si primite de Prestator prin intermediul altor custozi de Instrumente Financiare.

Raportari si informari transmise Clientului in legatura cu Serviciile de Custodie
5.8.1

Clientul declara ca este de acord sa primeasca toate raportarile conform prevederilor
punctului 3.4.1.

5.8.2

Prestatorul va transmite Clientului cel putin o data pe trimestru situatia Instrumentelor
Financiare din Contul de Intrumente Financiare. Raportarea va cuprinde detaliile
prevazute la art. 63 din Regulamentul Delegat MiFID II, precum si orice alte detalii
cerute de Normele in Vigoare din timp in timp.
In cadrul raportarii mai sus mentionate, Prestatorul va utiliza valoarea de piata a
Instrumentelor Financiare (pret de piata sau pret de inchidere), pusa la dispozitie de
furnizorul de informatii de date de piata cu care Prestatorul are contract pentru
utilizarea acestor preturi. In cazul in care valoarea de piata nu este disponibila,
Prestatorul va utiliza o valoare estimata cat mai bine cu putinta, Clientul intelegand
ca lipsa unui pret de piata ar putea fi un indiciu al lipsei de lichiditati.

5.8.3

Confirmarile/ extrasele de cont/ orice alte comunicari scrise privind Tranzactiile si
operatiunile efectuate in numele Clientului ce vor fi trimise de catre Prestator se
considera a fi corecte si aprobate de catre Client daca, in termen de maxim o Zi
Bancara de la data primirii acestora, Clientul nu a transmis Prestatorului nicio
instiintare scrisa prin care sa semnaleze existenta unor erori.

6.

CONSTITUIRE PRODUS STRUCTURAT CU OPTIUNI PE CURS VALUTAR

6.1

Avertisment de Risc
6.1.1

Clientul va fi exclusiv raspunzator pentru luarea deciziei privind incheierea unui
Contract de Produs Structurat cu optiuni pe curs valutar, iar Prestatorul nu va fi obligat
sa acorde Clientului servicii de consultanta de investitii.

6.1.2

Pentru evitarea oricarui dubiu, incheierea Contractului de Produs Structurat cu optiuni
pe curs valutar nu este conditionata de incheierea niciunui contract de prestari servicii
de consultanta de investitii cu Prestatorul.

6.1.3

Prestatorul nu se obliga sa acorde consultanta Clientului cu privire la avantajele sau
consecintele incheierii unui Contract de Produs Structurat cu optiuni pe curs valutar.
Prestatorul a pus si va pune la dispozitia Clientului numai informatiile necesare
conform prevederilor Normelor in Vigoare.
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6.1.4

In executarea Serviciilor de Constituire Produs Structurat cu optiuni pe curs valutar,
Prestatorul are exclusiv obligatia de executie cu diligenta si nu are fata de Client nicio
obligatie fiduciara sau similara.

7. GHID DE TRANZACTIONARE
Partea I - Clienti in scop:
• Persoanele Fizice care nu sunt clasificate de BCR in segmentul Private Banking
• Persoanele Fizice Autorizate
• Persoane Juridice care sunt incadrate de BCR in segmentul Microbanking
FONDURI DE INVESTITII
CONTURI

In data semnarii Contractului, Prestatorul deschide automat in evidentele proprii urmatoarele
conturi de produs pe numele Clientului:
(i) un cont de instrumente financiare pentru evidenta fondurilor de
investitii;
(ii) mai multe conturi intermediare de decontare baneasca [335.A12] in
valutele RON, EUR si USD pentru a efectua decontarile in relatie cu
instrumentele tranzactionate/ detinute in portofoliu; pentru conturile
intermediare de decontare BCR nu percepe comisioane.

PRELUARE
ORDINE

Ordinele de cumparare (subscriere) sau vanzare (rascumparare) pentru fonduri de investitii
se preiau de catre Prestator (BCR) prin unitatile teritoriale/ entitatile functionale care
gestioneaza relatia cu Clientul sau telefonic.
Clientul va comunica operatorului de la ghiseu detaliile solicitate, inclusiv contul curent
deschis la BCR care va fi debitat/ creditat pentru decontarea tranzactiei, si va verifica
documentul tiparit, pus la dispozitie de angajatul BCR pentru semnare. Daca detaliile sunt
corecte, va semna documentul si ordinul va fi inregistrat.
Ordinele de cumparare (subscriere) sau de vanzare (rascumparare) pentru fonduri de investitii
pot fi preluate de Prestator si prin liniile telefonice inregistrate de catre salariatii din cadrul
Departamentului Vanzari Retail din cadrul Directiei Piete Financiare.
Pentru ordinele de cumparare (subscriere) plasate telefonic, Clientul are obligatia ca, ca,
inainte de plasarea ordinului, sa asigure integral fondurile necesare in contul curent deschis
la BCR indicat in cadrul discutiei telefonice.
Clientul are obligatia sa ia la cunostinta si sa isi asume termenii si conditiile pe care Prospectul
de Emisiune al Fondului (Fondurilor) de investitii le prevad.
Clientul are obligatia sa respecte termenii si conditiile in care beneficiaza, dupa caz, de
comision negociat pe tranzactie:
a) investitia trebuie mentinuta de Client cel putin 365 de zile de la data cumpararii;
b) daca titlurile de participare sunt vandute inaintea termenului de 365 de zile, Clientul este
de acord cu retinerea in mod automat din valoarea vanzarii a sumei reprezentand discountului
(diferenta) de comision acordat la momentul cumpararii.
In data preluarii ordinului de cumparare telefonic banca va transfera in contul de decontare
suma integrala aferenta ordinului de cumparare. Decontarea ordinului va avea loc in maxim
3 zile lucratoare bancare in cazul ordinelor de cumparare si, respective, in maxim 10 zile
lucratoare bancare in cazul vanzarilor.
Clientul intelege si accepta in mod expres faptul ca BCR va retine valoarea diferentei pana la
suma neta a ordinului in cazul in care SAI rotunjeste in minus numarul de titluri de participare
si rezulta o valoare a investitiei mai mica cu pana la maxim o unitate monetara (1 EUR, 1
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USD, 1 RON, etc). SAI poate rotunji si in plus numarul de titluri de participare, caz in care
Clientul nu trebuie sa plateasca nicio diferenta.
EXECUTARE
ORDINE

Ordinele preluate prin intermedul unitatilor teritoriale/ entitatilor functionale ale Prestatorului
vor fi trimise catre Societatea de Administrare a Investitiilor (SAI) spre a fi executate la pretul
(VUAN) comunicat de SAI din ziua lucratoare urmatoare. Ordinele preluate pot fi executate
si ulterior zilei urmatoare in cazul zilelor nelucratoare sau daca exista restrictii de timp
impuse de SAI.
Cu titlu exceptional, pot fi cazuri in care ordinele plasate pentru fondurile administrate de alte
societati de administrare a investitiilor decat SAI Erste Asset Management, sa fie executate
cu intarziere din motive independente de Prestator.

DECONTARE
TRANZACTII

In data subscrierii, pentru ordine de cumparare, Prestatorul transfera automat suma subscrisa
din contul curent declarat de client pe formularul de ordin. Pentru fondurile administrate de
SAI Erste Asset Management suma subscrisa este transferata intr-un cont colector deschis pe
numele fondului, iar pentru fondurile administrate de alte societati de administrare a
investitiilor suma subscrisa este transferata automat in contul intermediar de decontare
335.A12 al clientului.
Prestatorul retine comisionul din suma subscrisa, iar diferenta o transfera la SAI.
In data decontarii, pentru tranzactiile de cumparare Prestatorul crediteaza contul de
instrumente financiare cu numarul de fonduri de investitii aferente subscrierii.
In data decontarii, pentru tranzactii de vanzare, dupa incasarea sumei de la SAI, Prestatorul
retine comisionul, daca este cazul, crediteaza contul curent al clientului declarat de client pe
formularul de ordin si debiteaza contul de instrumente financiare cu numarul de fonduri de
investitii aferente rascumpararii.

Titluri de Stat SAFIR si Obligatiuni
CONTURI

In maxim 3 zile bancare de la data semnarii Contractului, Prestatorul deschide automat in
evidentele proprii urmatoarele conturi de produs pe numele Clientului:
(i) un cont de instrumente financiare pentru Obligatiuni si un cont de
instrumente financiare pentru Titluri de stat SAFIR;
(ii) mai multe conturi intermediare de decontare baneasca in valutele
RON, EUR si USD pentru a efectua decontarile in relatie cu
instrumentele tranzactionate/ detinute in portofoliu; pentru Obligatiuni
BCR va deschide conturi 335.A07, iar pentru Titluri de stat SAFIR
335.A01. Pentru conturile intermediare de decontare BCR nu percepe
comisioane.

PRELUARE
ORDINE

Ordinele de cumparare/ vanzare se preiau de catre Prestator (BCR) prin unitatile teritoriale/
entitatile functionale care gestioneaza relatia cu Clientul sau telefonic.
Clientul comunica operatorului de la ghiseu/ telefon inregistrat detaliile solicitate, inclusiv
contul curent deschis la BCR care va fi debitat/ creditat. Clientul poate plasa doar ordine zi
la pret limita (pret net).
In cazul operatiunilor la ghiseu, daca detaliile sunt corecte semneaza documentul si ordinul
este inregistrat de Prestator.
Ordinele de cumparare/ vanzare pot fi preluate de Prestator si prin linii telefonice inregistrate
de catre salariatii din cadrul Departamentului Vanzari Retail din cadrul Directiei Piete
Financiare.
Pentru ordinele de cumparare, Clientul are obligatia ca, inainte de plasarea ordinului, sa
asigure integral fondurile necesare in contul curent deschis la BCR indicat in cadrul discutiei
telefonice.
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In cazul obligatiunilor structurate, Clientul intelege si accepta ca va putea plasa ordine
telefonice de cumparare doar daca confirma telefonic atat primirea pe adresa de email din
Contract a tuturor documentelor aferente obligatiunii structurate pe care intentioneaza sa o
achizitioneze precum si asumarea tuturor termenilor si conditiilor prevazute in acestea.
EXECUTARE
ORDINE

Ordinele sunt transmise spre a fi executate pe un sistem multilateral de tranzactionare (SMT),
sistem organizat de tranzactionare (SOT) sau in afara unui loc de tranzactionare (OTC).
Pentru ordine de cumparare valoarea instrumentelor la pret brut (pret net executie la care se
adauga dobanda acumulata pana la data decontarii) impreuna cu comisioanele aferente va
fi transferata automat din contul curent specificat de Client pe formularul de Ordin in
conturile intermediare de decontare (335.A01/ 335.A07, dupa caz). Clientul poate sa plaseze
ordine de cumparare doar daca detine in contul curent indicat pe ordin disponibilitati
suficiente pentru decontarea tranzactiei (valoarea instrumentelor la pret limita la care se
adauga dobanda acumulata pana la data decontarii si comisioanele BCR) si are obligatia sa
mentina disponibilitatile in contul curent indicat pe Ordin pana cand BCR efectueaza
transferul in conturile intermediare de decontare (335.A01/ 335.A07, dupa caz).
Clientul poate sa plaseze ordine de vanzare doar daca detine instrumentele in portofoliu.

DECONTARE
TRANZACTII

Decontarea tranzactiilor cumparare/ vanzare este o operatiune “livrare contra plata”.
Pentru tranzactiile de cumparare, Prestatorul debiteaza contul intermediar de decontare
(335.A01/ 335.A07, dupa caz) cu valoarea de decontare a tranzactiei (valoare instrumente la
pret brut si comisioane pe tranzactie) si crediteaza contul de instrumente.
Pentru tranzactiile de vanzare, Prestatorul debiteaza contul de instrumentele concomitent cu
creditarea contului intermediar de decontare valoarea instrumentelor la pret brut. Prestatorul
retine comisionul din contul intermediar de decontare (335.A01/ 335.A07, dupa caz) si
crediteaza contul curent specificat de Client pe Ordin cu suma ramasa dupa retinerea
comisioanelor pe tranzactie.

PIETE BURSIERE
CONTURI

In maxim 3 zile bancare de la data semnarii Contractului de catre Client a Contractului,
Prestatorul deschide automat in evidentele proprii un cont de tranzactionare pe piata bursiera
(instrumente financiare si disponibilitati).
Pentru efectuarea de tranzactii cu instrumente financiare, Clientul va transfera sumele
necesare efectuarii tranzactiilor la Intermediar in conturile :
RON
RO62RNCB0002B00053413366
EUR
RO78RNCB0002B00053413369
USD
RO79RNCB0002B00059493214
GBP
RO46RNCB0002B00093633346
In cazul in care clientul doreste depunerea unei sume in alta deviza decat cele din lista de mai
sus, va transmite o solicitare la DOG.Pietedecapital@bcr.ro care va analiza solicitarea
clientului si, dupa caz, va notifica clientul prin modaliatatea de comunicare mentionata in
Contractul de prestari servicii de investitii financiare asupra contului IBAN aferent devizei
solicitate.
Transferul fondurilor va putea fi facut prin ordin de plata sau depunere de numerar
la oricare din sediile Intermediarului.
Doar transferurile efectuate in conturile mentionate mai sus sunt considerate a fi valabil
efectuate in scopul realizarii obiectului prezentului contract. In cazul in care sumele vor fi
virate in orice alt cont, Intermediarul nu poate fi tinut raspunzator. Intermediarul va considera
implicit ca depunerile fondurilor banesti se efectueaza pentru activitatea de tranzactionare a
valorilor mobiliare si instrumentelor asimilate.

PRELUARE
ORDINE

Ordinele de cumparare sau vanzare se pot transmite:
a) prin linii telefonice inregistrate la urmatoarele numere de telefon: 0373516558;
0373516559; 0373516560
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b) prin BCR Broker (aplicatia BCR de tranzactionare on-line)
c) prin email - de pe adresa de email comunicata in Contract, la adresa de email a bancii:
dpf.retailpc@bcr.ro. Pentru preluarea ordinului Clientul trebuie sa contacteze telefonic BCR
la numerele indicate la punctul a) de mai sus.
Pentru tranzactiile de cumparare suma necesara decontarii instrumentelor impreuna cu
comisioanele vor fi blocate pana la decontarea tranzactiilor.
Pentru tranzactiile de vanzare suma necesara decontarii comisioanelor va fi blocata pana la
decontarea tranzactiilor.
EXECUTARE
ORDINE

Ordinele vor fi executate la Bursa de Valori Bucuresti sau pe alte piete reglementate extern
prin intermediul Erste Group Holding.

DECONTARE
TRANZACTII

Decontarea instrumentelor si banilor este efectuata automat de catre BCR in/ din contul de
tranzactionare pe piata bursiera.
Pentru tranzactiile de cumparare, Prestatorul asigura decontarea automata (DvP) in/ din
contul de tranzactionare pe piata bursiera atat pentru instrumente cat si pentru bani (valoare
instrumente si comisioane).
Pentru tranzactiile de vanzare, Prestatorul asigura decontarea automata (DvP) din/ in contul
de tranzactionare pe piata bursiera atat pentru instrumente cat si pentru bani (valoare
instrumente si comisioane).
Sumele existente in contul de tranzactionare pe piata bursiera se transfera in contul curent
indicat de clientul, numai la cererea clientului.

PRODUS STRUCTURAT CU OPTIUNI PE CURS VALUTAR
CONTURI

In baza Contractului de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar, BCR deschide automat
in evidentele sale un cont de Depozit la termen caruia ii este asociat un instrument financiar
derivate conform descrierii din Contractul de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar.
Constituirea Depozitului este efectuata din contul curent indicat de Client in Contractul de
Produs structurat cu optiuni pe curs valutar.

PRELUARE
ORDINE

Clientii pot solicita Produse Structurate cu optiuni pe curs valutar doar daca exista promotii
de produse in oferta banci.

EXECUTARE
ORDINE
DECONTARE
TRANZACTII

Ordinele vor fi executate prin intermediul Erste Group Holding.
In data maturitatii, Prestatorul asigura virarea automata in contul curent indicat de Client in
Contractul de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar a sumelor rezultate (notional sau
contravaloare notional la curs de exercitare, dobanda aferenta depozitului, dobanda
suplimentara platita din exercitarea instrumentului financiar incorporate, etc).

Partea II - Clienti in scop:

•

Persoane Juridice incadrate de BCR in segmentul Corporate, inclusiv clienti Institutii Financiare, care
sunt deserviti de Directia Piete Financiare

FONDURI DE INVESTITII
CONTURI

In data semnarii Contractului, Prestatorul deschide automat in evidentele proprii urmatoarele
conturi de produs pe numele Clientului:
(i) un cont de instrumente financiare pentru evidenta fondurilor de investitii;
(ii) mai multe conturi intermediare de decontare baneasca [335.A12] in valutele RON,
EUR si USD pentru a efectua decontarile in relatie cu instrumentele tranzactionate/
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detinute in portofoliu; pentru conturile intermediare de decontare BCR nu percepe
comisioane.
PRELUARE
ORDINE

Ordinele de cumparare (subscriere) sau vanzare (rascumparare) pentru fonduri de investitii
se preiau de catre Prestator (BCR) prin unitatile teritoriale/ entitatile functionale care
gestioneaza relatia cu Clientul sau telefonic.
Clientul va comunica operatorului de la ghiseu detaliile solicitate, inclusiv contul curent
deschis la BCR care va fi debitat/ creditat pentru decontarea tranzactiei, si va verifica
documentul tiparit, pus la dispozitie de angajatul BCR pentru semnare.

Daca detaliile sunt corecte, va semna documentul si ordinul va fi inregistrat.
Ordinele de cumparare (subscriere) sau vanzare (rascumparare) pentru fonduri de investitii
pot fi preluate de Prestator si prin liniile telefonice inregistrate de catre salariatii din cadrul
Departamentului Vanzari Retail din cadrul Directiei Piete Financiare.
Pentru ordinele de cumparare (subscriere) plasate telefonic, Clientul are obligatia ca, ca,
inainte de plasarea ordinului, sa asigure integral fondurile necesare in contul curent deschis
la BCR indicat in cadrul discutiei telefonice.
Clientul are obligatia sa ia la cunostinta si sa isi asume termenii si conditiile pe care
Prospectul de Emisiune al Fondului (Fondurilor) de investitii le prevad.
Clientul are obligatia sa respecte termenii si conditiile in care beneficiaza, dupa caz, de
comision negociat pe tranzactie:
a) investitia trebuie mentinuta de Client cel putin 365 de zile de la data cumpararii;
b) daca titlurile de participare sunt vandute inaintea termenului de 365 de zile, Clientul este
de acord cu retinerea in mod automat din valoarea vanzarii a sumei reprezentand discountului
(diferenta) de comision acordat la momentul cumpararii.
In data preluarii ordinului de cumparare telefonic banca va transfera in contul de decontare
suma integrala aferenta ordinului de cumparare. Decontarea ordinului va avea loc in maxim
3 zile lucratoare bancare in cazul ordinelor de cumparare si, respective, in maxim 10 zile
lucratoare bancare in cazul vanzarilor.
Clientul intelege si accepta in mod expres faptul ca BCR va retine valoarea diferentei pana
la suma neta a ordinului in cazul in care SAI rotunjeste in minus numarul de titluri de
participare si rezulta o valoare a investitiei mai mica cu pana la maxim o unitate monetara (1
EUR, 1 USD, 1 RON, etc). SAI poate rotunji si in plus numarul de titluri de participare, caz
in care Clientul nu trebuie sa plateasca nicio diferenta.
EXECUTARE
ORDINE

Ordinele preluate prin intermedul unitatilor teritoriale/ entitatilor functionale ale
Prestatorului vor fi trimise catre Societatea de Administrare a Investitiilor (SAI) spre a fi
executate la pretul (VUAN) comunicat de SAI din ziua lucratoare urmatoare. Ordinele
preluate pot fi executate si ulterior zilei urmatoare in cazul zilelor nelucratoare sau
daca exista restrictii de timp impuse de SAI.
Cu titlu exceptional, pot fi cazuri in care ordinele plasate pentru fondurile administrate de
alte societati de administrare a investitiilor decat SAI Erste Asset Management, sa fie
executate cu intarziere din motive independente de Prestator.

DECONTARE
TRANZACTII

In data subscrierii, pentru ordine de cumparare, Prestatorul transfera automat suma subscrisa
din contul curent declarat de client pe formularul de ordin. Pentru fondurile administrate de
SAI Erste Asset Management suma subscrisa este transferata intr-un cont colector deschis
pe numele fondului, iar pentru fondurile administrate de alte societati de administrare a
investitiilor suma subscrisa este transferata automat in contul intermediar de decontare
335.A12 al clientului.
Prestatorul retine comisionul din suma subscrisa, iar diferenta o transfera la SAI.
In data decontarii, pentru tranzactiile de cumparare Prestatorul crediteaza contul de
instrumente financiare cu numarul de fonduri de investitii aferente subscrierii.
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In data decontarii, pentru tranzactii de vanzare, dupa incasarea sumei de la SAI, Prestatorul
retine comisionul, daca este cazul, crediteaza contul curent al clientului declarat de client pe
formularul de ordin si debiteaza contul de instrumente financiare cu numarul de fonduri de
investitii aferente rascumpararii.

Titluri de Stat SAFIR si Obligatiuni
CONTURI

In maxim 3 zile bancare de la data semnarii Contractului – daca clientul a optat pentru a
tranzactiona produsele Titluri de stat SAFIR/ Obligatiuni, Prestatorul deschide automat in
evidentele proprii urmatoarele conturi de produs pe numele Clientului:
(i) un cont de instrumente financiare pentru Obligatiuni si un cont de
instrumente financiare pentru Titluri de stat SAFIR;
(ii) mai multe conturi intermediare de decontare baneasca in valutele
RON, EUR si USD pentru a efectua decontarile in relatie cu
instrumentele tranzactionate/ detinute in portofoliu; pentru
Obligatiuni BCR va deschide conturi 335.A07, iar pentru Titluri de
stat SAFIR 335.A01. Pentru conturile intermediare de decontare BCR
nu percepe comisioane.

PRELUARE
ORDINE

Ordinele de cumparare/ vanzare se preiau de catre Prestator (BCR) prin unitatile teritoriale/
entitatile functionale care gestioneaza relatia cu Clientul.
a) prin linii telefonice inregistrate la urmatoarele numere de telefon ale Directiei Piete
Financiare:
0373516544;
0373516614;
0373516530;
0373516562;
0373516510;
0373516609;
0373516607;
0373516610;
0373516613;
0373516615;
0373516531;
b) prin Bloomberg sau alte sisteme comune utilizate de ambele parti (Client/
Prestator),
Clientul comunica operatorului de la ghiseu/ pe telefon inregistrat/ alt sistem detaliile
solicitate, inclusiv contul curent deschis la BCR care va fi debitat/ creditat pentru decontarea
tranzactiei.
Clientul poate plasa doar ordine zi la pret limita (pret net).
In cazul operatiunilor la ghiseu, Clientul semneaza documentul pentru a putea fi preluat/
inregistrat de Prestator.
BCR confirma in aceeasi zi executia tranzactiei.

EXECUTARE
ORDINE

Ordinele sunt transmise spre a fi executate pe un sistem multilateral de tranzactionare (SMT),
sistem organizat de tranzactionare (SOT) sau in afara unui loc de tranzactionare (OTC).
Pentru ordine de cumparare valoarea instrumentelor la pret brut (pret net executie la care se
adauga dobanda acumulata pana la data decontarii) impreuna cu comisioanele aferente va
fi transferata automat din contul curent specificat de Client pe formularul de Ordin in
conturile intermediare de decontare (335.A01/ 335.A07, dupa caz). Clientul poate sa plaseze
ordine de cumparare doar daca detine in contul curent indicat pe ordin disponibilitati
suficiente pentru decontarea tranzactiei (valoarea instrumentelor la pret limita la care se
adauga dobanda acumulata pana la data decontarii si comisioanele BCR) si are obligatia sa
mentina disponibilitatile in contul curent indicat pe Ordin pana cand BCR efectueaza
transferul in conturile intermediare de decontare (335.A01/ 335.A07, dupa caz).
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Clientul poate sa plaseze ordine de vanzare doar daca detine instrumentele in portofoliu.
DECONTARE
TRANZACTII

Decontarea tranzactiilor cumparare/ vanzare este o operatiune “livrare contra plata”.
Pentru tranzactiile de cumparare, Prestatorul debiteaza contul intermediar de decontare
(335.A01/ 335.A07, dupa caz) cu valoarea de decontare a tranzactiei (valoare instrumente la
pret brut si comisioane pe tranzactie) concomitent cu creditarea contului de instrumente.
Pentru tranzactiile de vanzare, Prestatorul debiteaza contul de instrumentele concomitent cu
creditarea contului intermediar de decontare valoarea instrumentelor la pret brut. Prestatorul
retine comisionul din contul intermediar de decontare (335.A01/ 335.A07, dupa caz) si
crediteaza contul curent specificat de Client pe Ordin cu suma ramasa dupa retinerea
comisioanelor pe tranzactie.

PIETE BURSIERE
CONTURI

PRELUARE
ORDINE

In maxim 3 zile bancare de la data semnarii Contractului de catre Client a Contractului,
Prestatorul deschide automat in evidentele proprii un cont de tranzactionare pe piata bursiera
(instrumente financiare si disponibilitati).
Pentru efectuarea de tranzactii cu instrumente financiare, Clientul va transfera sumele
necesare efectuarii tranzactiilor la Intermediar in conturile :
RON
RO62RNCB0002B00053413366
EUR
RO78RNCB0002B00053413369
USD
RO79RNCB0002B00059493214
GBP
RO46RNCB0002B00093633346
In cazul in care clientul doreste depunerea unei sume in alta deviza decat cele din lista de
mai sus, va transmite o solicitare la DOG.Pietedecapital@bcr.ro care va analiza solicitarea
clientului si, dupa caz, va notifica clientul prin modaliatatea de comunicare mentionata in
Contractul de prestari servicii de investitii financiare asupra contului IBAN aferent devizei
solicitate.
Transferul fondurilor va putea fi facut prin ordin de plata sau depunere de numerar
la oricare din sediile Intermediarului.
Doar transferurile efectuate in conturile mentionate mai sus sunt considerate a fi valabil
efectuate in scopul realizarii obiectului prezentului contract. In cazul in care sumele vor fi
virate in orice alt cont, Intermediarul nu poate fi tinut raspunzator. Intermediarul va considera
implicit ca depunerile fondurilor banesti se efectueaza pentru activitatea de tranzactionare a
valorilor mobiliare si instrumentelor asimilate.
Ordinele de cumparare sau vanzare se pot transmite:
a) prin linii telefonice inregistrate la urmatoarele numere de telefon: 0373516558;
0373516559; 0373516560
b) prin BCR Broker (aplicatia BCR de tranzactionare on-line)
c) prin email - de pe adresa de email comunicata in Contract, la adresa de email a bancii:
dpf.retailpc@bcr.ro. Pentru preluarea ordinului Clientul trebuie sa contacteze telefonic BCR
la numerele indicate la punctul a) de mai sus.
Pentru tranzactiile de cumparare suma necesara decontarii instrumentelor impreuna cu
comisioanele vor fi blocate pana la decontarea tranzactiilor.
Pentru tranzactiile de vanzare suma necesara decontarii comisioanelor vor fi blocate pana la
decontarea tranzactiilor.

EXECUTARE
ORDINE

DECONTARE
TRANZACTII

Ordinele vor fi executate la Bursa de Valori Bucuresti sau pe alte piete reglementate extern
prin intermediul Erste Group Holding.

Decontarea instrumentelor si banilor este efectuata automat de catre BCR in/ din contul de
tranzactionare pe piata bursiera.
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Pentru tranzactiile de cumparare, Prestatorul asigura decontarea automata (DvP) in/ din
contul de tranzactionare pe piata bursiera atat pentru instrumente cat si pentru bani (valoare
instrumente si comisioane).
Pentru tranzactiile de vanzare, Prestatorul asigura decontarea automata (DvP) din/ in contul
de tranzactionare pe piata bursiera atat pentru instrumente cat si pentru bani (valoare
instrumente si comisioane).
Sumele existente in contul de tranzactionare pe piata bursiera se transfera in contul curent
indicat de clientul, numai la cererea clientului.

PRODUS STRUCTURAT CU OPTIUNI PE CURS VALUTAR
CONTURI

PRELUARE
ORDINE

EXECUTARE
ORDINE
DECONTARE
TRANZACTII

In baza Contractului de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar, BCR deschide automat
in evidentele sale un cont de Depozit la termen caruia ii este asociat un instrument financiar
derivate conform descrierii din Contractul de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar.
Constituirea Contractului de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar este efectuata din
contul curent indicat de Client in Contractul de Depozit Structurat.
Solicitarile se preiau de catre Prestator (BCR) - Directia Piete Financiare:
a) prin linii telefonice inregistrate la urmatoarele numere de telefon ale Directiei Piete
Financiare:
0373516544;
0373516614;
0373516530;
0373516562;
0373516510;
0373516609;
0373516607;
0373516610;
0373516613;
0373516615;
0373516531;
a) prin Bloomberg sau alte sisteme comune utilizate de ambele parti (Client/
Prestator),
Clientii pot solicita cotatii pentru Produse structurate cu optiuni pe curs valutar indicand
valoarea notionala, perioada si activul suport pe care solicita investitia.
Ordinele vor fi executate prin intermediul Erste Group Holding.

In data maturitatii, Prestatorul asigura virarea automata in contul curent indicat de Client in
Contractul de Produs structurat cu optiuni pe curs valutar a sumelor rezultate (notional sau
contravaloare notional la curs de exercitare, dobanda aferenta depozitului, dobanda
suplimentara platita din exercitarea instrumentului financiar incorporate, etc).

Partea III – Tranzactionare prin Internet – Piata Bursiera
BCR Broker
ACCES

Pentru accesarea Aplicatiei BCR Broker de tranzactionare prin Internet, Clientul va utiliza codul de
utilizator si parola de intrare
Pentru a putea accesa si utiliza Aplicatia BCR Broker, statia de lucru pe care Clientul va instala si
respectiv utiliza Aplicatia BCR Broker trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice minime descrise in
Manualul de utilizare a Aplicatiei BCR Broker
Timpul de acces la contul Clientului si viteza de raspuns a Aplicatiei BCR Broker pot varia datorita
unei multitudini de factori, cum ar fi, dar fara a se limita la: calitatea conexiunii Clientului la internet,
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volumele de tranzactionare, conditiile din piata, performanta sistemelor bursiere, numar de instructiuni
transmise simultan spre procesare.
Aplicatia BCR Broker este disponibila in Zilele Bancare din Romania, intre orele 09:15 si 24:00 (ora
Romaniei), conform orarului de tranzactionare aferent fiecarei Piete de Tranzactionare.
PAROLE

Clientul va primi codul de utilizator, parola de intrare in Aplicatia BCR Broker si parola de validare a
transmiterii Ordinelor sub forma unui fisier arhivat si parolat, pe adresa de e-mail comunicata prin
Contractul de Prestari Servicii de Investitii Financiare. Pentru dezarhivarea fisierului Clientul va
utiliza parola pentru transmiterea telefonica a Ordinelor, generata si transmisa Clientului pr adresa de
e-mail comunicata prin Contractul de Prestari Servicii de Investitii Financiare.
Imediat dupa prima accesare a Aplicatiei BCR Broker, Clientului i se va solicita schimbarea ambelor
parole pentru a putea utiliza in continuare Aplicatia BCR Broker.
Pentru a asigura o protectie crescuta a informatiilor, aplicatia solicita automat modificarea parolelor,
la intervale de o luna, sau se va efectua in orice moment, la solicitarea Clientului. Clientul poate sa
solicite catre Prestator un nou set de parole prin: email la doc.pietedecapital@bcr.ro sau telefonic
(0373516558; 0373516559; 0373516560). Prestatorul va transmitere parolele catre Client la e-mailul
din Contract. Aceeasi procedura se va utiliza si in cazul in care Clientul solicita anularea codului de
utilizator. In cazul schimbarii automate lunare a parolelor, Aplicatia BCR Broker va solicita
modificarea acestora. Pentru schimbarea parolelor, Clientul va utiliza setul de instructiuni pus la
dispozitie in manualul de utilizare al Aplicatiei BCR Broker.

ORDINE

Prin Intermediul Aplicatiei BCR Broker, cu exceptia ordinelor transmise la Bursa de Valori Bucuresti,
se pot transmite numai ordine care sunt executate pe pietele alese de BCR in vederea obtinerii celui
mai bun rezultat. Pentru a executa ordinele pe o piata aleasa de client se vor utiliza urmatoarele numere
de telefon: (0373516558; 0373516559; 0373516560).
Introducerea Ordinului in Aplicatia BCR Broker se va efectua de catre Client dupa cum urmeaza:
Clientul va introduce toate elementele Ordinului conform manualului Aplicatiei BCR Broker si va
apasa apoi butonul <OK>. Aceasta va determina inregistrarea Ordinului de catre Prestator. Aplicatia
BCR Broker va afisa imediat un mesaj prin care se va solicita reconfirmarea Ordinului prin
introducerea parolei de validare a transmiterii Ordinelor.
In situatia in care fondurile afisate in Aplicatia BCR Broker pentru contul selectat sunt insuficiente,
sistemul va bloca transmiterea Ordinului. Clientul trebuie sa asigure Fondurile in moneda
Instrumentului Financiar pentru care doreste sa plaseze Ordinul de cumparare. Clientul va fi informat
printr-un mesaj pe ecran cu privire la motivele blocarii Ordinului.
In situatia in care Aplicatia BCR Broker nu este disponibila, se va aplica procedura alternativa de
tranzactionare prin care Clientul va utiliza pentru efectuarea tranzactiilor urmatoarele numere de
telefon (0373516558; 0373516559; 0373516560). Procedura alternativa de tranzactionare este
disponibila numai in timpul programului de lucru al Prestatorului.
Lista Instrumentelor Financiare ce pot fi tranzactionate prin intermediul Aplicatiei BCR Broker si lista
locurilor de tranzactionare sunt disponibile in aplicatie.

8. EXEMPLIFICAREA MODALITATII DE CALCUL A COSTURILOR SI CHELTUIELILOR
ESTIMATE
pe baza informatiilor de cost din anexele 2 la Contract si a informatiilor de costuri din prospectele de
emisiune a fondurilor de investitii
Aceasta anexa este parte integranta a acestor TCD si reprezinta un exemplu de calcul care detaliaza costurile si
cheltuielile maxime estimate conform comisioanelor standard in vigoare la data curenta.
Comisioanele si cheltuielile prezentate sunt estimari si pot diferi fata de cele efective la momentul investitiei.
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Inainte de efectuarea tranzactiei, clientul poate solicita Bancii documentul ce contine calculul costurilor si
cheltuielilor estimate pe baza informatiilor de cost din anexele 2 la Contract, personalizat conform detaliilor
specifice tranzactiei clientului (in functie de suma investita, durata de viata a produsului, grila de comisionare
aplicabila, etc). Banca va pune la dispozitia clientului acest document in termen de 2 zile lucratoare bancare.

●Exemplul 1: Fondul Deschis de Investitii Erste Bond Flexible RON (Fondul) avand ISIN ROFDIN0000I0
Comisioanele si cheltuielile estimate:
Suma
Costuri
comisioane*

1,000.00
si

RON

La investire (in % si
suma absoluta)

Pentru detinere (in % si suma
absoluta)

La lichidare (in % si sum
absoluta) **

Comisioane si cheltuieli aferente instrumentului financiar

Comisioane
cheltuieli
externe

Comisioane
cheltuieli
interne

si

Comision
de
subscriere
0.20%

si
N/A

RON
2.00

RON
0.00

Comision
Administrare
(anual)
0.80%
Alte Cheltuieli ale
fondului
0.40%

RON
8.00

RON
0.00

RON
4.00
RON
0.00

N/A

Comision
de
rascumparare
0.00%

N/A

RON
0.00

Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare
Comisioane si
RON
RON
RON
cheltuieli
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
externe
Comisioane si
RON
RON
RON
cheltuieli
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
interne
RON
RON
RON
Total costuri si
0.20%
1.32%
0.00%
comisioane
2.00
13.20
0.00
Suma totala de
RON
1,002.00
plata
Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitie
In prezent, se presupune ca, pentru produsul F.D.I. Erste Bond Flexible RON ISIN ROFDIN0000I0, costurile si
cheltuielile vor reduce randamentul investitiei dvs., pe perioada de detinere, dupa cum urmeaza:
Valoare
Perioada de
Valoare
Descriere
procen- tuala
detinere*
Absoluta
anuala
[Comision Subscriere + Comision de administrare
Un an
14.00
RON 1.40%
(0,90%) + Alte cheltuieli ale Fondului (0,42%)]/1
[Comision Subscriere + 3 * [Comision de administrare
Trei Ani
12.67
RON 1.27%
(0,9%) + Alte Cheltuieli ale Fondului (0,42%)]/3
[Comision Subscriere + 5 * [Comision de administrare
Cinci ani
12.40
RON 1.24%
(0,9%) + Alte Cheltuieli ale Fondului (0,42%)]/5
*In calculele de mai sus NU sunt incluse costuri aferente altor servicii/produse utilizate pe perioada detinerii
acestui produs, acestea se vor regasi In Raportul Anual.
In continuare sunt prezentate stimulentele Incasate de Banca Comerciala Romana S.A. corespunzatoare
investirii In produsul F.D.I. Erste Bond Flexible RON ISIN ROFDIN0000I0
Stimulente Incasate de Banca Comerciala Romana S.A. din comisioanele aferente produsului F.D.I.
Erste Bond Flexible RON ISIN ROFDIN0000I0*
Comision de subscriere – 100%
F.D.I. Erste Bond Flexible RON ISIN ROFDIN0000I0
Comision de administrare – 75%
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*Valoarea exacta a stimulentelor pentru produsul F.D.I. Erste Bond Flexible RON ISIN ROFDIN0000I0 va fi
transmisa In momentul In care devine disponibila, cel mai tarziu In informarea periodica anuala.

●Exemplul 2: Fondul Deschis de Investitii ERSTE Balanced RON (Fondul) avand ISIN ROFDIN0000F6
Comisioanele si cheltuielile estimate:
Suma
1,000.00
RON
Costuri
si La investire (in % si suma Pentru detinere (in % si suma La lichidare (in % si
comisioane* absoluta)
absoluta)
sum absoluta) **
Comisioane si cheltuieli aferente instrumentului financiar
Comision
Administrare
RON
(anual)
Comision
de
Comision de
Comisioane
RON
1.50%
15.00
rascumparare RON
si cheltuieli subscriere
externe
1.00%
10.00
Alte Cheltuieli
0.00%
0.00
RON
ale fondului
0.36%
3.60
Comisioane
RON
RON
RON
si cheltuieli N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
interne
Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare
Comisioane
RON
RON
RON
si cheltuieli N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
externe
Comisioane
RON
RON
RON
si cheltuieli N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
interne
RON
RON
RON
Total costuri
1.00%
1.86%
0.00%
si comisioane
10.00
18.60
0.00
Suma totala
RON
1,010.00
de plata
Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitie
In prezent, se presupune ca, pentru produsul F.D.I. ERSTE Balanced RON ISIN ROFDIN0000F6, costurile si
cheltuielile vor reduce randamentul investitiei dvs., pe perioada de detinere, dupa cum urmeaza:
Perioada de
detinere
Un an
Trei Ani

Descriere
[Comision Subscriere + Comision de administrare
(0,90%) + Alte cheltuieli ale Fondului (0,42%)]/1
[Comision Subscriere + 3 * [Comision de administrare
(0,9%) + Alte Cheltuieli ale Fondului (0,42%)]/3

Valoare
Absoluta

Valoare procentuala anuala

28.60

RON

2.86%

21.93

RON

2.19%

[Comision Subscriere + 5 * [Comision de administrare
20.60 RON
2.06%
(0,9%) + Alte Cheltuieli ale Fondului (0,42%)]/5
*In calculele de mai sus NU sunt incluse costuri aferente altor servicii/produse utilizate pe perioada detinerii
acestui produs, acestea se vor regasi In Raportul Anual.
In continuare sunt prezentate stimulentele Incasate de Banca Comerciala Romana S.A. corespunzatoare
investirii In produsul F.D.I. ERSTE Balanced RON ISIN ROFDIN0000F6
Stimulente Incasate de Banca Comerciala Romana S.A. din comisioanele aferente produsului F.D.I.
F.D.I. ERSTE Balanced RON ISIN ROFDIN0000F6*
Cinci ani

F.D.I. ERSTE Balanced RON ISIN ROFDIN0000F6

Comision de subscriere – 100%
Comision de administrare – 75%

*Valoarea exacta a stimulentelor pentru produsul F.D.I. Erste Bond Flexible RON ISIN ROFDIN0000I0 va fi
transmisa In momentul In care devine disponibila, cel mai tarziu In informarea periodica anuala.
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●Exemplul 3: Obligatiuni Cumparare cu pastrare pana la maturitate
Ipoteza de calcul: obligatiunea nu este rascumparata anticipat si este tinuta pana la maturitate. Se plateste
comision de incasare cupon si de custodie pentru toti cei 3 ani de detinere
Comisioanele si cheltuielile estimate:
Suma

10,000.00

RON

Maturitate

Costuri
si
comisioane

La investire (in % si
suma absoluta)

3

Pentru detinere (in % si
suma absoluta)

ani
La lichidare (in % si sum
absoluta)

Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare
Comisioane
si cheltuieli
externe

N/A

RON
0.00

N/A

0.00

RON
Comisioane
si cheltuieli
interne

RON

N/A

3.00%
300.00

Comision
custodie (3ani)
0.60%
Comision
incasare cupon
(3 cupoane)
0.30%

RON
60.00

RON
30.00
RON
90.00

RON
0.00

Comision
incasare
principal
0.10%

RON
10.00

RON
RON
Total costuri
3.00%
0.90%
0.10%
si comisioane
300.00
10.00
Suma totala
RON
10,300.00
de plata
Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitia
dumneavoastra
Perioada de detinere

Valoare Absoluta anuala

Valoare procentuala anuala

Trei ani

133.33

1.33%

RON

●Exemplul 4: Obligatiuni Cumparare cu vanzare anticipata dupa primul an de detinere
Ipoteza de calcul: obligatiunea este rascumparata anticipata dupa primul an. Se incaseaza un singur cupon, se
plateste comision de custodie doar pentru primul an, iar la vanzare comisionul de tranzactionare se aplica doar
pentru cei 2 ani ramasi pana la maturitate.
Comisioanele si cheltuielile estimate:
Suma

10,000.00

RON

Costuri
si
comisioane

La investire (in % si
suma absoluta)

Maturitate

3

Pentru detinere (in % si
suma absoluta)

Ani
La lichidare (in % si sum
absoluta)

Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare
Comisioane
si cheltuieli
externe
Comisioane
si cheltuieli
interne

N/A

RON

RON

N/A

0.00

3.00%

3.00%

RON
300.00

RON

N/A

0.00
Comision
custodie
0.20%
Comision
incasare cupon
0.10%
0.30%
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RON
20.00
RON
10.00
RON

RON
0.00

2.00%

RON
200.00

2.00%

RON

Total costuri
300.00
30.00
200.00
si comisioane
Suma totala
RON
10,300.00
de plata
Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitia
dumneavoastra
Perioada de detinere

Valoare Absoluta anuala

Valoare procentuala anuala

Un an

530.00

5.30%

RON

●Exemplul 5: Obligatiuni Structurate tranzactionate OTC cu pastrare pana la maturitate (cu
exceptia celor pentru care la maturitate se primesc actiuni ale activului suport – exemplul 7)
Ipoteza de calcul: obligatiunea nu este rascumparata anticipat si este tinuta pana la maturitate. Se plateste
comision de incasare cupon si de custodie pentru toti cei 3 ani de detinere.
Comisioanele si cheltuielile estimate:
Suma
10,000.00 EUR
Maturitate
3
Ani
Costuri
si
comisioane

La investire (in % si
suma absoluta)

Pentru detinere (in % si
suma absoluta)

La lichidare (in % si sum
absoluta)

Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare
Comisioane
si cheltuieli
externe

Comisioane
si cheltuieli
interne

N/A

EUR

EUR

N/A

0.00

3.00%

N/A

0.00

EUR
300.00

Comision
de
custodie (3 ani)
0.60%
Comision
incasare cupon
(3 ani)
0.06%

EUR
60
EUR

EUR
0.00

Comision
incasare
principal
0.02%

EUR
2.00

6.00
EUR
66.00

EUR
EUR
Total costuri
3.00%
0.66%
0.02%
si comisioane
300.00
2.00
Suma totala
EUR
10,300.00
de plata
Pentru o evidenta a tuturor costurilor asociate fiecarui produs trebuie sa consultati documentul KID aferent..

Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitia
dumneavoastra
Perioada de detinere

Valoare Absoluta anuala

Valoare procentuala anuala

Trei ani

122.67

1.23%

EUR

●Exemplul 6: Obligatiuni Structurate tranzactionate OTC cu vanzare anticipata dupa primul an
de detinere
Ipoteza de calcul: obligatiunea este rascumparata anticipata dupa primul an. Se incaseaza un singur cupon, se
plateste comision de custodie doar pentru primul an, iar la vanzare comisionul de tranzactionare se aplica doar
pentru cei 2 ani ramasi pana la maturitate.
Comisioanele si cheltuielile estimate:
Suma
10,000.00 EUR
Maturitate
3
Ani
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Costuri
si
comisioane

La investire (in % si
suma absoluta)

Pentru detinere (in % si
suma absoluta)

La lichidare (in % si sum
absoluta)

Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare
Comisioane
si cheltuieli
externe
Comisioane
si cheltuieli
interne

N/A

EUR

EUR

N/A

0.00

3.00%

N/A

0.00

EUR
300.00

Comision
de
custodie
0.20%
Comision
incasare cupon
0.02%

EUR
0.00

EUR
20

2.00%

EUR

EUR
200.00

2.00
EUR
EUR
EUR
Total costuri
3.00%
0.22%
2.00%
si comisioane
300.00
22.00
200.00
Suma totala
EUR
10,300.00
de plata
Pentru o evidenta a tuturor costurilor asociate fiecarui produs trebuie sa consultati documentul KID aferent.
Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitia
dumneavoastra
Perioada de detinere

Valoare Absoluta anuala

Valoare procentuala anuala

Un an

522.00

5.22%

EUR

●Exemplul 7: Obligatiuni Structurate tranzactionate OTC pentru care la maturitate se primesc
actiuni ale activului suport
In cazul in care au fost indeplinite conditiile specifice produsului detaliate in documentul KID, iar produsul va fi
rascumparat prin livrarea actiunilor activului suport, se vor aplica comisioanele standard specifice actiunilor
activului suport in vigoare la data curenta.
Comisioanele si cheltuielile estimate:
Suma
10,000.00
EUR
Maturitate
3
ani
Costuri
si
comisioane

La investire (in % si suma
absoluta)

Pentru detinere (in % si
suma absoluta)

La lichidare (in % si sum
absoluta)

Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare
Comisioane
si cheltuieli
externe

Comisioane
si cheltuieli
interne

N/A
Comision de
tranzactionare
obligatiune
3.00%

EUR
0.00

EUR
300.00

EUR
0.00

N/A
Comision
de
custodie (3 ani)
0.60%
Comision
incasare cupon
(3 ani)
0.06%

EUR
60

EUR
6.00
EUR
66.00

N/A
Comision
de
incasare principal
0.00%
Comision
de
tranzactionare
actiune activ suport
0.50%

EUR
0.00
EUR
0.00

EUR
25.00
EUR
25.00

Total costuri
EUR
3.00%
0.66%
0.50%
si comisioane
300.00
Suma totala
EUR
10,300.00
de plata
In cazul in care apar evenimente corporative (plata dividend, plata cupon, divizare a actiunii), acestea vor fi
comisionate conform grilei de comisioane. Pentru o evidenta a tuturor costurilor asociate fiecarui produs trebuie
sa consultati documentul KID aferent.
*Exemplul presupune ca actiunile se vor lichida la un pret total de 5.000 EUR.
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Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitia
dumneavoastra
Perioada de detinere

Valoare Absoluta anuala

Valoare procentuala anuala

Trei ani

138.67

1.39%

EUR

●Exemplul 8: Actiuni, produse structurate, obligatiuni si ETF tranzactionate pe piata locala
(Romania)
Simbol

TLV
BANCA TRANSILVANIA
S.A.

Denumire
Valoare
Totala
Costuri
si
comisioane

10,000.00

Tip Tranzactie

Cumparare

Valuta

RON

Pentru detinere (in % si
suma absoluta)

La vanzare (in % si sum
absoluta)

RON

La cumparare (in % si suma
absoluta)

Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare

Comisioane si
cheltuieli
externe
Comisioane si
cheltuieli
BCR

Comision de
decontare
(DVP Fee)
0.00%
Alte taxe
0.00%
Comision de
tranzactionare*
0.50%

RON
0.00
RON
0.00
RON
50.00

Comision
(anual)
0.00%
N/A

custodie

Comision
(anual)
0.00%

custodie

RON
0.00
N/A

RON
0.00

Comision
de
decontare
(DVP
Fee)
0.00%
Alte taxe
0.00%
Comision
de
tranzactionare
0.50%

RON
0.00
RON
0.00
RON
50.00

Total costuri
RON
RON 0.00%
RON
0.50%
0.00%
si comisioane
50.00
0.00
50.00
Suma totala
RON
10,050.00
de plata
* Comision minim se aplica la finanlul fiecarei zile de tranzactionare atunci cand valoarea comisionului procentual
aplicat la valoarea cumulata a tranzactiilor zilnice aferente unui singur ordin de tranzactionare este mai mica decat
comisionul minim. In cazul in care valoarea tranzactiilor cumulate aferente unui ordin este mai mica decat
comisionul minim, se va aplica numai comisionul procentual.
In cazul in care apar evenimente corporative (plata dividend, plata cupon, divizare a actiunii), acestea vor fi
comisionate conform grilei de comisioane. In cazul in care in contul dvs de tranzactionare nu se inregistreaza nici
o tranzactie pentru o perioada mai mare sau egala cu 365 zile consecutive, acestea va fi comisionat cu 100 ron/ an.
In cazul tranzactionarii produselor de tip ETF (Exchange Traded Funds) si produse structurate, pentru o evidenta
a tuturor costurilor trebuie sa consultati documentul KID aferent.
Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitia
dumneavoastra
Perioada de detinere

Valoare Absoluta anuala

Valoare procentuala anuala

Un an
Trei Ani
Cinci ani

100.00
33.33
20.00

1.00%
0.33%
0.20%

•

RON
RON
RON

Exemplul 9: Actiuni si ETF tranzactionate pe pietele de capital straine

Simbol

BP

Denumire
Valoare
Totala

BP
10,000.00

Tip
Tranzactie
Valuta
GBP
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Cumparare
GBP

Costuri
si
comisioane

La cumparare (in % si suma
absoluta)

Pentru detinere (in % si
suma absoluta)

La vanzare (in % si sum
absoluta)

Comisioane si cheltuieli aferente serviciilor de investitii si/sau auxiliare
Comision
de
Comision
Comision
de
decontare (DVP
custodie
decontare (DVP
Comisioane Fee)
GBP
(anual)
RON
Fee)
GBP
si cheltuieli 0.10%
10.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
externe
Alte taxe
GBP
N/A
N/A
Alte taxe
GBP
0.00%
0.00
0.00%
0.00
Comision
Comisioane Comision
de
custodie
Comision
de
si cheltuieli tranzactionare*
GBP
(anual)
RON
tranzactionare
GBP
BCR
0.50%
50.00
0.00%
0.00
0.50%
50.00
Total
GBP
GBP
GBP
costuri
si 0.60%
0.00%
0.00%
60.00
0.00
50.00
comisioane
Suma totala
GBP
10,060.00
de plata
* Comision minim se aplica la finanlul fiecarei zile de tranzactionare atunci cand valoarea comisionului procentual
aplicat la valoarea cumulata a tranzactiilor zilnice aferente unui singur ordin de tranzactionare este mai mica decat
comisionul minim. In cazul in care valoarea tranzactiilor cumulate aferente unui ordin este mai mica decat
comisionul minim, se va aplica numai comisionul procentual.
In cazul in care apar evenimente corporative (plata dividend, plata cupon, divizare a actiunii), acestea vor fi
comisionate conform grilei de comisioane. In cazul in care in contul dvs de tranzactionare nu se inregistreaza nici
o tranzactie pentru o perioada mai mare sau egala cu 365 zile consecutive, acestea va fi comisionat cu 100 ron/ an.
In cazul tranzactionarii produselor de tip ETF (Exchange Traded Funds), pentru o evidenta a tuturor costurilor
trebuie sa consultati documentul KID aferent.
Efectul cumulat al comisioanelor si cheltuielilor asupra randamentului Inregistrat de investitie
Perioada de detinere

Valoare Absoluta anuala

Valoare procentuala anuala

Un an

110.00

GBP

1.10%

Trei Ani

36.67

GBP

0.37%

Cinci ani

22.00

GBP

0.22%
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Anexa 4

Pachet Informativ Client
Versiunea 1617

Prezentul Document de Prezentare pentru servicii de investitii financiare furnizeaza clientului
informatii privind Banca Comerciala Romana („BCR” sau Banca) si serviciile oferite de aceasta
astfel clientul sa fie in masura sa inteleaga natura si riscurile asociate serviciilor de investitii si
serviciilor conexe si a specificitatii instrumentelor financiare oferite si, pe cale de consecinta, sa ia
decizii investitionale in cunostinta de cauza.
Prezentul Document de Prezentare va fi pus la dispozitia clientului inaintea semnarii contractului de
prestari servicii cu Banca si a cererii de deschidere de cont prin web site la adresa www.bcr.ro.
Periodic BCR va putea actualiza acest Document de Prezentare iar variantele actualizate vor fi puse
la dispozitia clientului prin web site la adresa www.bcr.ro .

CUPRINS
A. INFORMATII DESPRE NOI
B. DATE CONTACT BCR
C. PASTRAREA IN SIGURANTA A ACTIVELOR CLIENTILOR
D. CLASIFICAREA CLIENTILOR
E. SERVICII OFERITE CLIENTILOR
F. RAPOARTE CLIENTI
G. TARIFE SI COSTURI CONEXE
H. INSTRUMENTE FINANCIARE, RISCURI ASOCIATE INVESTITIILOR RE
I. STIMULENTE PLATITE BANCII PENTRU VANZAREA DE SERVICII DE
INVESTITII FINANCIARE SI ALTE VENITURI OBTINUTE DE BCR IN
LEGARURA CU INSTRUMENTE FINANCIARE
J. POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR
K. PRINCIPII DE BAZA PRIVIND ADMINISTRAREA CONFLICTULUI DE
INTERESE
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Despre MiFID
Ce este MIFID?
Directiva Europeana privind Pietele si Instrumentele Financiare ("MIFID") este noua legislatie
europeana, aplicabila incepand cu data de 01 ianuarie 2017 si are un impact major privind modul in
care vor fi puse la dispozitia clientilor serviciile financiare pe tot cuprinsul UE.
Directiva MiFID a fost implementata In legislatia nationala prin Legea nr.126/2018 privind pietele de
instrumente financiare si mai multe norme emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara
(ASF).
Directiva MiFID are ca scop crearea unui cadru legal prin care se acorda un grad ridicat de protectie
investitorilor, se stimuleaza cresterea competitiei in industria financiara si transparenta pietelor
financiare.
Directiva MiFID se aplica instrumentelor financiare si serviciilor de investitii financiare furnizate
investitorilor de catre firmele de investitii: institutii de credit, societati de servicii de investitii
financiare, societati de administrare a investitiilor etc. Gama de servicii si instrumente financiare care
intra sub incidenta MiFID este prevazuta in cuprinsul directivei.
MiFID II se aplica firmelor de investitii, operatorilor de piata, furnizorilor de servicii de raportare a
datelor, precum si societatilor din tari terte care furnizeaza servicii de investitii sau exercita activitati
de investitii in Uniune prin Infiintarea unei sucursale.
Ce inseamna MIFID in relatie cu clientii?
Principalele aspecte pe care Banca, din perspectiva MiFID, trebuie sa le aiba in vedere in relatia cu
clientii sunt clasificrea clientilor si evaluarea clientilor in functie de serviciile furnizate.
Clasificarea Clientilor
Conform MiFID clientii se clasifica in trei categorii: Clienti Retail, Clienti Profesionali, Contraparti
Eligibile.
Clienti Retail sunt acei clienti care beneficiaza de cel mai inalt grad de protectie prin cerintele de
informare, evaluare, transparenta si comunicare pe care banca trebuie sa le indeplineasca In relatia cu
acesti clienti.
Clienti Profesionali sunt clientii care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia
investitionala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica. Clientii profesionali beneficiaza de un
grad mai redus de protectie decat clientii retail.
Contraparti Eligibile sunt entitatile autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare
(institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurari, organisme de
plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora etc). Acesti clienti beneficiaza de cel mai
redus grad de protectie MiFID.
Incadrarea clientilor in una dintre categoriile MiFID se face fie la momentul initierii relatiei de afaceri
cu Banca in baza documentelor si informatiilor disponibile la deschiderea contului Clientului, fie la
momentul accesarii unui produs sau serviciu care este sub incidenta reglementarilor MiFID.
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Detalii privind fiecare categorie MiFID de clienti se regasesc in sectiunea D a Pachetului Informativ
Client atasat.
Evaluarea clientilor In functie de serviciile furnizate
In functie de serviciile de investitii financiare furnizate Banca are obligatia sa solicite anumite
informatii de la clienti In scopul evaluarii acestora si a oportunitatii serviciilor de investitii financiare
prestate. In acest scop clientii vor fi evaluati In baza unor chestionare/teste pe care Banca le va adresa
clientilor In functie de produsele si serviciile solicitate/oferite clientilor.
Servicii de consultanta pentru investitii si adminstrare de portofoliu: Banca va solicita anumite
informatii de la client in cadrul unui test de adecvare astfel incat sa fie in masura sa recomande
respectivului client sau potential client serviciile de investitii si instrumentele financiare care sunt
potrivite acestuia. In prezent BCR nu furnizeaza astfel de servicii.
Servicii de investitii financiare, altele decat consultanta pentru investitii si adminstrare de portofoliu:
Banca va solicita anumite informatii de la client In cadrul unui test de oportunitate astfel incat sa fie
In masura sa evalueze daca serviciile de investitii sau instrumentele financiare avute in vedere sunt
potrivite profilului respectivului client. Servicii de tip executare ordine: In cazul In care Banca
furnizeaza exclusiv servicii de executare si/sau preluare si transmitere ordine, cu sau fara serviciilor
conexe, Banca nu va solicita informatii de la client si nu va efectua nici un test
(i)

daca serviciile se refera la instrumente financiare non-complexe,

(ii)

daca aceste servicii sunt furnizate la initiativa clientului,

(iii) daca clientul sau potentialul client a fost clar informat cu privire la faptul ca, la furnizarea acestui
serviciu de investitii financiare, Banca nu are obligatia sa evalueze oportunitatea investitiei in
respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat si de aceea, clientul nu poate beneficia de
protectia corespunzatoare prevazuta de regulile de conduita relevante si
(iv)

Banca respecta cerintele legale in legatura cu conflictul de interese.

Orice servicii de investitii financiare pe care Clientul le va achizitiona de la Banca ulterior semnarii
prezentului Document de Prezentare se vor completa cu prevederile acestui document. In caz de
divergenta intre prevederile din Documentul de prezentare si contractele/formularele specifice
produselor si serviciilor achizitionate de Client de la Banca, prevederile acestora din urma vor prevala.
Periodic, Banca va putea actualiza acest Document de Prezentare, iar varianta actualizata va fi adusa
la cunostinta Clientului in modalitatea convenita. In situatia in care au intervenit modificari cu privire
la continutul Documentului de Prezentare si acestea sunt aduse la cunostinta Clientului, partilor le este
opozabil Documentul de Prezentare astfel cum a fost modificat.
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A. INFORMATII DESPRE NOI
Date generale
Banca Comerciala Romana S.A. Societate administrate in regim dualist
Sediu: Calea Plevnei, nr. 159 Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti
Cod Postal: 060013
Cod SWIFT: RNCB ROBU
Date de contact generale:
Tel: 021 407.42.00
e-mail: contact.center@bcr.ro

Inregistrari si autorizatii
-

Cod unic de Inregistrare: 361757
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J40/90/1991
- Nr. Inregistrare Registrul Bancar: RB-PJR-40 008/18.02.1999
- Nr. Inregistrare Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 3776/2006
- Institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu prevederile Capitolului 2 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006
Intermediar Inscris in Registrul Public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) cu nr.
PJR01INCR/400007
-

Autoritati
- Autoritatea de supraveghere: Banca Nationala a Romaniei (Str. Lipscani nr. 25, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal
030031)
Telefon:021/313.04.10; 021/315.27.50;
Fax:021/312.38.31;
Pagina web: www.bnro.ro
- Autoritatea de supraveghere pentru operatiunile pe piata de capital: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
(Spaiul Independentei nr.15, Sector 5, Bucuresti)
Telefon: 021/659.64.64; Fax: 021/659.60.51; 021/659.64.14
Pagina web: www.asfromania.ro
Declaratii: BCR declara ca este institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei si este inscrisa in
Registrul CNVM/ASF. BCR actioneaza prin agenti delegati inregistrati in Romania.
Cadrul legal aplicabil: Principalele reglementari aplicabile sunt Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006
privind adecvarea capitalului si institutiile de credit, aprobata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 126/2018
privind pietele de instrumente financiare

B. DATE CONTACT BCR
Investitii si tranzactii cu instrumente financiare
Directia Piete Financiare
Adresa: : Calea Plevnei, nr. 159 Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, cod postal
060013
Telefon:0373.516.558; 0373.516.560
E-mail: DPF.Retail@bcr.ro

Servicii de Custodie & Raportari privind tranzactiile si portofoliile
Directia Operatiuni Piete Financiare
Adresa: : Calea Plevnei, nr. 159 Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6,
sector 6, Bucuresti, cod postal 060013
Telefon: 0373.511.706; Fax: 021.302.19.86
E-mail: doc.pietedecapital@bcr.ro
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Compartimentul de Control Intern
Directia Conformitate – Biroul Conformitate Piete de Capital
Adresa: : Calea Plevnei, nr. 159 Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, cod postal
060013
Telefon: 0373.513.022 Fax: 021.302.59.89
E-mail: compli.securities@bcr.ro

Petitii Clienti
Directia Distributie Retail - Biroul Suport Clienti sau Directia Conformitate - Biroul Conformitate Piete
de Capital
Adresa: : Calea Plevnei, nr. 159 Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, cod postal
060013
Fax: 021.302.59.89
E-mail: reclamatiimifid@bcr.ro
https://www.bcr.ro/ro/contact/sesizari-si-reclamatii

Limba de comunicare si modalitatile de comunicare
Clientii pot comunica si pot obtine de la companie orice documente sau informatii in limba romana si/sau limba engleza.
Programul de lucru al Bancii este Intre 9.30-18.00.
Comunicarea pentru agreerea termenilor si conditiilor fiecarei Tranzactii, transmiterea ordinelor si primirea de
confirmari, precum si pentru orice alte tipuri de comunicari/corespondenta, se va realiza astfel prin telefon, fax, e-mail,
corespondenta scrisa precum si alte mijloace (de exemplu mijloace de comunicare electronice).
Detalii privind modalitatea efectiva de comunicare se regasesc in contractele specifice pe care le veti Incheia cu BCR,
infunctie de produsul si serviciul de care beneficiati.

C. PASTRAREA IN SIGURANTA A ACTIVELOR CLIENTILOR
1. Instrumente financiare tranzactionate pe pietele din Romania
Instrumentele financiare tranzactionate pe piata romaneasca de capital sunt pastrate inconturi,
individuale sau globale, deschise de BCR la depozitarii centrali pentru furnizarea de servicii de
compensare-decontare si registru.
Instrumentele financiare si fondurile banesti detinute de clienti sunt evidentiate la BCR inconturi
individuale deschise pe numele fiecarui client.
Cand instrumentele financiare sunt pastrate incustodie in Romania, legea romana este aplicabila.
Instrumentele financiare tranzactionate atat pe pietele externe din Romania, cat si pe alte piete externe
pot fi transferate la instructiunea clientului in conturi de custodie deschise pe pietele de capital
respective, de catre Erste Group Bank AG ca banca custode, pentru pietele de capital acoperite de
aceasta sau de catre o banca custode terta parte, mandatata de BCR, in conformitate cu reglementarile
in vigoare, pentru celelalte piete de capital.
2. Instrumente financiare tranzactionate pe pietele externe
Instrumentele financiare tranzactionate pe piete de capital externe sunt pastrate in conturi de custodie
deschise pe pietele de capital respective, fie de catre Erste Group Bank AG ca banca custode, pentru
pietele de capital acoperite de aceasta, fie de catre o banca custode terta parte, mandatata de BCR, in
conformitate cu reglementarile in vigoare, pentru celelalte piete de capital externe.
Cand instrumentele financiare sunt pastrate in custodie pe piete de capital straine, legile statului
respectiv si uzantele sunt aplicabile.
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3. Responsabilitati si insolvabilitate
3.1.

Responsabilitatile BCR si insolventa

Pe toata durata desfasurarii activitatii de custodie, BCR va respecta regulile de prudentialitate stabilite
de CNVM/ASF si BNR. BCR nu va putea fi tinuta responsabila pentru nicio pierdere sau paguba
suferita de catre client, ca urmare a executarii de catre BCR a obligatiilor stabilite, cu exceptia cazului
in care acestea sunt urmare a unor fapte de culpa grava, frauda sau neIndeplinirea intentionata a acestor
obligatii, caz in care responsabilitatea BCR in legatura cu orice instrument financiar nu va depasi
valoarea de piata a instrumentului financiar cu care are legatura pierderea sau paguba, la momentul
producerii faptei din culpa grava, a fraudei sau a neIndeplinirii intentionate a obligatiei.
Creditorii BCR nu pot apela, in nicio situatie, la activele clientilor, inclusiv in cazul declansarii
procedurii de insolventa. BCR nu poate folosi activele unui client in scopul garantarii tranzactiilor
Incheiate pe cont propriu sau in contul altui client, cu exceptia cazului in care clientul Isi da acordul
expres si in scris.
In cazul declansarii procedurii de insolventa a BCR, instrumentele financiare si/sau fondurile banesti
in legatura cu respectivele instrumente financiare, detinute in numele si pe contul clientilor, nu vor
putea face obiectul cererii sau platii creditorilor BCR.
Fara a limita cele de mai sus, in ceea ce priveste colectarea fondurilor sau altor drepturi platite sau
distribuite in legatura cu orice active, riscul neIndeplinirii obligatiilor de catre emitent si/sau debitor
va fi suportat de catre client.
3.2.

Responsabilitatea tertilor si insolvabilitatea unei terte parti

BCR isi asuma responsabilitatea doar pentru atenta selectare a oricarei banci custode terta parte si
pentru instructiunile transmise acesteia, fara a fi tinuta responsabila pentru nicio pierdere, paguba,
cheltuiala, pretentie si altele similare survenite din cauza neglijentei, administrarii intentionat
defectuoase, omisiunilor, insolvabilitatii si oricarei greseli ale respectivei banci custode terta parte,
conform dispozitiilor din contractele de custodie Incheiate cu clientii.
Cand instrumentele financiare sunt pastrate in custodie pe piete de capital externe, pretentiile in cazul
procedurilor de insolventa care au legatura cu banca custode terta parte in general, se vor supune legilor
statului respectiv.
3.3.

Masuri luate pentru protejarea activelor clientilor pentru care BCR presteaza servicii de
investitii financiare de natura preluarii si executarii ordinelor de vanzare si cumparare de
instrumente financiare si pastrarii in custodie si administrarii instrumentelor financiare

Pe toata durata desfasurarii activitatii de tranzactionare, compensare si decontare a instrumentelor
financiare pe pietele de capital, BCR va respecta regulile de prudentialitate stabilite de CNVM/ASF si
BNR.
BCR este Membru al Fondului de Compensare a Investitorilor, care va compensa in mod egal si
nediscriminatoriu orice client retail cu care BCR are incheiat un contract de prestari servicii de
investitii financiare, in limita unui plafon gradual care a fost stabilit incepand cu 01.01.2012 ca fiind
echivalentul in lei a 20.000 EUR/investitor individual.
Plafonul stabilit de Fondul de compensare al investitorilor este disponibil pe site-ul propriu:
www.fond-fci.ro. Aceste precizari sunt oferite numai pentru informarea clientului. Nicio raspundere
legala nu poate decurge din acestea.
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BCR va separa instrumentele financiare apartinand clientilor de cele ale bancii si va inregistra aceste
instrumente in evidentele proprii, in conturi separate de cele ale bancii. Pentru instrumentele detinute
in afara Uniunii Europene drepturile de care poate beneficia un investitor pot fi diferite.
Acolo unde, datorita naturii prevederilor legale sau a practicii pe piata dintr-o alta jurisdictie, este in
interesul Clientului de a se proceda in acest fel, sau acolo unde nu este viabil sa se procedeze altfel,
Banca poate inregistra instrumentele financiare ale Clientului si in numele Bancii sau in numele
oricarei alte persoane (ce poate include un sub-custode).
Banca nu va inregistra instrumentele financiare ale Clientului in numele unei alte persoane decat in
cazul in care obiectul de activitate al persoanei respective include furnizarea de servicii financiare. In
aceste conditii, instrumentele financiare ale Clientului pot fi supuse prevederilor legale dintr-o alta
jurisdictie, nu vor fi separate si este posibil sa nu beneficieze de o protectie adecvata impotriva
pretentiilor ridicate pe seama creditorilor generali ai persoanei in numele careia sunt inregistrate
instrumentele financiare, protectie de care ar fi beneficiat daca instrumentele financiare ale Clientului
ar fi fost separate si detinute in custodie in alte jurisdictii.
Banca nu va accepta nicio raspundere pentru nicio pierdere, obligatie materiala sau cost pe care
Clientul il poate suferi sau suporta ca urmare a unor deficiente in activitatea sub-custodelui numit de
Banca, cu acordul expres [al] Clientului acolo unde Banca a luat toate masurile rezonabile de diligenta
in numirea acestuia, cu exceptia cazului in care sub-custodele este un afiliat al Bancii, caz in care
Banca va accepta acelasi nivel de raspundere ca cel acceptat pentru propriile acte, omisiuni sau
incalcari ale obligatiilor.

D. CLASIFICAREA CLIENTILOR
Conform MiFID clientii se clasifica in trei categorii: Clienti Retail, Clienti Profesionali, Contraparti Eligibile.
1.

Clienti Retail sunt acei clienti care beneficiaza de cel mai inalt grad de protectie prin cerintele de informare,
evaluare, transparenta si comunicare pe care Banca trebuie sa le indeplineasca in relatia cu acesti clienti.
Intra in categoria retail de regula persoanele fizice precum si persoanele juridice care nu indeplinesc
criteriile pentru clasificarea clienti profesionali.

2.

Clienti Profesionali sunt clientii care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia
investitionala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica. Clientii profesionali beneficiaza de un grad
mai redus de protectie decat clientii retail.
Cu titlu exemplificativ clientii profesionali pot primi mai putine informatii privind costurile si
comisioanele, Banca nu are obligatia sa informeze asupra dificultatilor importante in realizarea prompta si
corespunzatoare a ordinelor, Banca nu are obligatia de a furniza cu aceeasi periodicitate raportarile
periodice ca si in cazul clientilor retail. De asemenea in cadrul realizarii celei mai bune executii, Banca nu
are obligatia de a lua in considerare costurile totale ale tranzactiei ca cel mai important factor, iar in cadrul
testelor de oportunitate si adecvare Banca poate porni de la premisa ca un client Profesional detine
suficiente cunostinte si experienta pentru a intelege riscurile aferente si are capacitatea financiara de a
suporta orice riscuri asociate potrivit obiectivelor investitionale. In cadrul schemelor de compensare pentru
clientii Profesionali, este posibil sa beneficieze de mai putine drepturi conform reglementarilor aplicabile.
Intra in aceasta categorie:
1. societati comerciale care Indeplinesc doua din urmatoarele cerinte: bilant contabil total: 20.000.000
euro, cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro, fonduri proprii: 2.000.000 euro; sau
2. entitatile care sunt autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare (institutii de credit,
firme de investitii si societati de servicii de investitii financiare, alte institutii financiare autorizate sau
reglementate, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale
acestora, fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora, entitatile care efectueaza tranzactii

- 69 -

cu marfuri si instrumente derivate pe acestea, firme locale definite la art.4 alin (1) pct.4 din Reg UE
575/2013 si alti investitori institutionali) si care nu sunt clasificate drept contraparti eligibile;
3. guvernele, inclusiv organismele publice care gestioneaza datoria publica la nivel national sau regional,
bancile centrale, institutii internationale si supranationale;
4. alti investitori institutionali a caror activitate principala consta in investitii in instrumente financiare,
inclusiv entitatile care se ocupa cu securizarea activelor sau alte operatiuni de finantare.
3.

Contraparti Eligibile sunt entitatile autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare
(institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurari, organisme
de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora etc). Acesti clienti beneficiaza de
cel mai redus grad de protectie MiFID.
Intra in aceasta categorie firmele de investitii, institutiile de credit,societatile de asigurari, OPCVM si
societatile de administrare ale acestora, fondurile de pensii si societatile de administrare a acestora, alte
institutii financiare autorizate si reglementate in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul
intern al unui alt stat membru, guvernele nationale si serviciile/structurile stabilite conform dreptului
intern al fiecarui stat, inclusiv organismele publice Insarcinate cu gestionarea datoriei publice la nivel
national, bancile centrale si organizatiile supranationale si care nu sunt clasificate drept clienti
profesionali.

In acest sens cu titlu exemplificativ mentionam ca in relatia cu contraparti eligibile Banca nu are
obligatia de best execution in executarea ordinelor, de a efectua teste de adecvare sau
oportunitate, de a furniza informatii privind banca si serviciile acesteia, stimulentele primite de
catre Banca pentru furnizarea de produse si servicii sau riscurile asociate acestor produse si
servicii.
Incadrarea dvs. de catre BCR
Incadrarea clientilor in una din categoria MiFID se face la momentul initierii relatiei de afaceri cu
BCR, in baza documentelor si informatiilor disponibile la deschiderea contului. Reincadrarea in alta
categorie poate interveni pe parcursul relatiei contractuale, la initiativa dvs. sau a BCR.
Ca regula, daca la initierea relatiilor contractuale, in baza informatiilor disponibile, nu va incadrati in
categoriile „Clienti Profesionali” sau „Contraparti Eligibile”, sunteti considerat Incadrat in categoria
clientilor MIFID Retail, beneficiind astfel de toate avantajele care decurg din aceasta clasificare. Daca
nu veti fi informat in sens contrar in cursul anului urmator, in sensul reanalizarii incadrarii dvs. in
categoria clientilor retail, va veti bucura in continuare de cel mai inalt grad de protectie a investitorilor.
Daca doriti sa discutati despre sau sa schimbati categoria in care ati fost incadrat, BCR va va informa
despre posibilitatea de a schimba aceasta clasificare, in situatia in care indepliniti criteriile enumerate
la punctul D de mai sus, in sensul de a deveni client Profesional sau Contraparte Eligibila.

E. SERVICII OFERITE CLIENTILOR
Serviciile de investitii financiare autorizate: BCR este autorizat sa furnizeze serviciile de investitii
financiare prevazute in Sectiunea A la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si Sectiunea B la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. din
Anexa 1 la Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.
Servicii si activitati de investitii:
1. preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
2. executarea ordinelor in numele clientilor;
3. tranzactionarea pe cont propriu;
4. administrarea de portofolii,
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5. consultanta de investitii;
6. Subscrierea de instrumente financiare si/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm;
7. plasamentul de instrumente financiare fara angajament ferm.

Servicii auxiliare:
1.Pastrarea si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si serviciile
auxiliare, precum gestionarea fondurilor banesti/garantiilor si excluzand furnizarea si administrarea conturilor
de titluri de valoare la nivelul cel mai Inalt. Furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul
cel mai Inalt reprezinta "serviciul deadministrare centralizata" prevazut in sectiunea A pct. 2 din anexa la
Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
2.Acordarea de credite sau Imprumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzactii cu unul
sau mai multe instrumente financiare, tranzactie in care este implicata firma care acorda creditul sau
Imprumutul
3.Consultanta furnizata Intreprinderilor in ceea ce priveste structura capitalului, strategia industriala si
aspectele conexe; consultanta si servicii in materie de fuziuni si de achizitie de Intreprinderi
4.Serviciile de schimb valutar in cazul in care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii
5.Cercetarea in domeniul investitiilor si analiza financiara sau orice alta forma de recomandare generala
privind tranzactiile cu instrumente financiare
6.Serviciile legate de subscriere
7.Serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile auxiliare de tipul inclus in prezenta sectiune sau in
sectiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse in sectiunea C pct. 5-7 si 10, in cazul in
care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii sau a serviciilor auxiliare.

F. RAPOARTE CLIENTI
BCR va furniza clientilor cel putin urmatoarele rapoarte privind serviciile de investitii financiare
principale prestate:
- Confirmarea executarii ordinului. Aceasta informare se transmite imediat dupa incheierea
tranzactiei, iar in cazul clientilor retail cel mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza executarii
ordinului sau. Daca Banca primeste confirmarea de la o parte terta, raportarea se transmite cel mai tarziu
in prima zi lucratoare ce urmeaza primirii confirmarii de la respectiva parte terta.
In cazul in care Clientul este client Profesional Banca va transmite imediat acestuia informatii
importante privind executarea ordinului sau. La cererea Clientului Banca il va informa cu privire la
situatia executarii ordinului sau.
- Situatia portofoliului (Raportare privind activele clientului). Aceasta raportare se transmite in
cazul in care beneficiati de servicii de investitii financiare. Situatia portofoliului se transmite trimestrial
si cuprinde detalii privind fiecare instrument financiar detinut, cantitate, valoarea de piata sau, in cazul
in care valoarea de piata nu este disponibila, valoarea estimata a instrumentelor financiare alaturi de
mentiunea clara a faptului ca lipsa unui pret de piata ar putea fi un indiciu al lipsei de lichiditate.
De asemenea, acest raport cuprinde, daca este cazul, masura in care orice instrumente financiare ale
clientului sau fondurile clientului au facut obiectul unor tranzactii de finantare a valorilor mobiliare si
cuantificarea oricarui beneficiu al clientului ca urmare a participarii la orice tranzactie de finantare a
valorilor mobiliare si pe baza careia beneficiul a crescut.
Toate aceste raportari se transmit Clientului prin mijloacele de comunicare agreate in contractele
specifice.
Raportarile si orice alte comunicari scrise privind tranzactiile efectuate in numele Clientului ce vor fi
trimise de catre Banca se considera a fi corecte si aprobate de catre Client daca, in termen de maxim o
zi lucratoare de la data primirii acestora, Clientul nu a emis nicio instiintare scrisa prin care sa semnaleze
existenta unor nereguli.
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G. TARIFE SI COSTURI CONEXE
Tarifele si costurile conexe pentru serviciile prestate de Banca sunt prezentate detaliat, dupa caz, in
Termeni si Conditii Generale de Afaceri / Contract de Servicii Bancare precum si in contractele
specifice pe care Clientul le incheie cu Banca in functie de produsul sau serviciul dorit de client (pret
total, valuta, modalitati de plata, alte formalitati).
Banca informeaza Clientul asupra posibilitatii aparitiei altor costuri pentru client, inclusiv taxe,
asociate cu tranzactiile in legatura cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investitii, care nu se
platesc prin intermediul Bancii si nu sunt impuse de catre Banca.
Urmatoarea lista prezinta structura standard a comisioanelor percepute de BCR pentru serviciile
prestate in legatura cu instrumentele financiare:

Instrument financiar
Actiuni, Produse structurate (Certificate)
Obligatiuni
Fonduri de investitii

Comision
Comision
tranzactionare
Minim
0,25-1,5% 10 - 650 RON
0,00-9.00% 10 - 1200 RON
0,00-5%
-

Taxe
transfer
10 - 100 RON
10 - 2350 RON
-

Taxe
custodie
0,00 - 1,00%/an
0,00 - 1,00%/an
0,00-0.2%/an

Comisioanele si taxele percepute de catre institutiile pietei (burse, depozitari centrali, case de
compensare) si de CNVM/ASF pentru operatiunile derulate pe piata de capital din Romania sunt
disponibile pe paginile de internet ale acestora: www.bvb.ro, www.depozitarulcentral.ro,
www.asfromania.ro. Detalii pot fi furnizate la cerere de catre BCR.
Comisioanele si taxele percepute de catre institutiile pietei (burse, depozitari centrali, case de
compensare) pentru operatiunile derulate pe pietele internationale pot fi furnizate la cerere de
catre BCR.

H. INSTRUMENTE FINANCIARE, RISCURI ASOCIATE INVESTITIILOR
H.1 Principalele instrumente in legatura cu care BCR ofera servicii pe pietele de capital sau in afara
sistemelor de tranzactionare operate de catre pietele reglementate, sunt:
-

Actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate
pe piata de capital. Actiunile sunt titluri financiare ce confera detinatorului drepturi asupra
patrimoniului emitentului. Actiunile reprezinta parti indivizibile din capitalul social al societatii,
de valoare egala, care confera drept de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, dreptul de
a participa la luarea deciziilor si la Impartirea profiturilor si a riscurilor. Investitorii risca si
raspund material numai in limita sumelor investite. Acestea poarta o serie de riscuri
investitionale si nu garanteaza capitalul investit.

-

Obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12
luni. Obligatiunile sunt instrumente financiare negociabile, care confera detinatorului calitatea
de creditor. Obligatiunile confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi
rascumparate la scadenta de catre emitent. De regula, obligatiunile au capitalul investit si
dobanda garantate de catre emitent, riscul principal fiind riscul de credit al emitentului.
Obligatiunile care sunt emise de un emitent si sunt garantate de un anumit portofoliu de active
al acelui emitent vor purta riscul de credit al portofoliului respectiv de active al emitentului.
Aceste elemente sunt prezentate in prospectul de oferta aferent respectivei emisiuni de
obligatiuni.

-

Orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori
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mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor
de plata.
-

Instrumente financiare derivate: Sunt instrumente financiare al caror pret depinde de pretul
unuia sau mai multor active suport (actiuni, indici, rate ale dobanzii, valute, marfuri, alte
instrumente financiare derivate, etc). Cele mai multe derivate sunt caracterizate printr-un nivel
ridicat de risc ca urmare a tranzactionarii in marja, ce poate genera castiguri sau pierderi
semnificative intr-un timp foarte scurt, pierderile ce pot depasi suma investita. Derivatele sunt
folosite in scopul protejarii investitiilor in activul suport sau in scopuri speculative.

-

Produs structurat cu optiuni pe curs valutar: Produsele structurate ofera clientilor
posibilitatea de a obtine randamente superioare depozitelor standard prin asumarea unui risc de
piata. Cele mai cunoscute produse structurate cu optiuni pe curs valutar sunt cele legate de
evolutia unei piete financiare (cea de valuta de exemplu). Riscul asociat acestui produs consta
in posibilitatea eroziunii capitalului investit sau a obtinerii unui randament de zero, in functie de
produs.
-

Obligatiuni structurate: Instrumentele de investitii structurate, sunt instrumente de investitii
pentru care rentabilitatea si/sau rambursarea capitalului nu sunt, in general, fixe, ci mai degraba
depind de anumite evenimente viitoare sau evolutii. In plus, astfel de instrumente de investitii
pot fi structurate astfel incat emitentul poate solicita plata acestora anticipat in cazul in care
produsul atinge valoarea tinta; in astfel de cazuri, acestea pot fi solicitate la plata in mod
automat. Datorita numeroaselor posibilitati de corelare, combinare si de plata aferente acestor
instrumente de investitii, acestea au dezvoltat o mare varietate de structuri diferite ale caror
nume selectate nu respecta intotdeauna structurile in mod uniform. Din acest motiv, este
necesar ca termenii si conditiile specifice ale produsului sa fie intotdeauna analizate.
Unitatile de fond: Fondurile de investitii sunt produse de investitii in care decizia alocarii
resurselor mobilizate este cedata de catre client administratorului fondului. Fondurile de
investitii plaseaza resursele atrase in alte instrumente financiare dupa o reteta menita sa asigure
un optim intre randamentul mediu oferit clientului si riscul asociat. Riscul aferent acestui produs
este legat de activele in care se investeste: actiuni, obligatiuni, derivate, depozite etc.

-

Prezentarea de mai jos a riscurilor este conceputa pentru a va ajuta sa recunoasteti si sa definiti propria
toleranta la risc in cazul investitiilor. De aceea, va cerem sa cititi cu atentie aceste informatii.
Riscul inseamna posibilitatea nerealizarii rentabilitatii asteptate a unei investitii si/sau pierderea
intregului capital investit sau a unei parti a acestuia. Un astfel de risc se poate datora unei varietati de
cauze, in functie de structura specifica a produsului respectiv. Astfel de cauze pot fi inerente
produsului, pietelor sau emitentului. Deoarece riscurile nu sunt intotdeauna previzibile, prezentarea
care urmeaza nu trebuie sa fie considerata ca fiind definitiva.
In orice caz, investitorii trebuie sa acorde o atentie deosebita oricarui risc aferent ratingului de credit
al emitentului unui produs, care depinde intotdeauna de cazul individual.
Descrierea produselor de investitii se bazeaza pe cele mai tipice caracteristici ale produsului respectiv.
Factorul decisiv este legat intotdeauna de structura specifica a fiecarui produs. Din acest motiv,
urmatoarea descriere nu inlocuieste o examinare atenta facuta de investitor a produsului specific.
Riscul la care sunt supuse investitiile in instrumente financiare are trei componente:
a)

riscul sistematic (nediversificabil) influentat de factori ca: evolutia generala a economiei
nationale, riscul unei caderi accentuate a pietei de capital, riscul modificarii dobanzii de piata,
riscul procesului inflationist, riscul ratei de schimb valutar etc.;
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b)

riscul nesistematic care include: riscul de plasament, riscul de management, riscul financiar,
etc. Administratorul poate controla acest risc prin reglementarile/procedurile proprii si control
intern, diversificarea portofoliului precum si selectarea activelor din portofoliu;

c)

riscul legislativ, care presupune aparitia unor reglementari prin care se suprima o serie de
scutiri sau avantaje existente pe o anumita piata sau se introduc cote de impozitare, taxare sau
altele de acest gen, mai oneroase decat cele existente.

In general, trebuie avute in vedere urmatoarele atunci cand se investeste in instrumente financiare:


Rentabilitatea potentiala a fiecarei investitii depinde direct de gradul de risc; cu cat
rentabilitatea potentiala este mai mare, cu atat mai mare va fi si riscul.



Factori irationali (sentimente, opinii, asteptari, zvonuri) pot, de asemenea, sa aiba un impact
asupra preturilor si astfel si asupra rentabilitatii investitiei dvs.



Investirea in mai multe tipuri diferite de instrumente financiare poate ajuta la reducerea
riscului investitiei totale (principiul diversificarii riscului).



Fiecare client raspunde de impozitarea corecta a investitiei sale si de orice aspecte de
fiscalitate si taxe. Banca nu ofera consiliere fiscala.

H.2 Riscuri generale asociate investitiilor in instrumente financiare:
-

Riscul valutar: acest tip de risc apare in cazul tranzactiilor cu instrumente financiare
denominate in valuta straina, performanta investitiei depinzand nu numai de randamentul local
al instrumentului financiar pe piata externa cat si de evolutia ratei de schimb a respectivei
valute straine fata de valuta portofoliului.

-

Riscul de credit: fiecare emitent tranzactionat pe pietele de capital prezinta un anumit grad de
risc, avand in vedere faptul ca performantele anterioare nu reprezinta garantii ale unor
performante viitoare. Riscul de credit se refera la posibilitatea insolventei contrapartidei, si
anume incapacitatea uneia dintre parti la o tranzactie de a-si indeplini obligatiile, cum ar fi plata
dividendelor, a dobanzilor, rambursarea principalului la scadenta, sau neindeplinirea acestor
obligatii in totalitate. De asemenea, mai este numit si riscul de rambursare sau riscul emitentului.
Astfel de riscuri sunt clasificate cu ajutorul "ratingurilor". Un rating este scala de evaluare
utilizata pentru a evalua solvabilitatea unui emitent. Ratingul este intocmit de agentiile de rating,
in special pe baza riscului de credit si a riscului de tara. Scala de evaluare variaza de la "AAA"
(cel mai bun rating de credit) la "D" (cel mai prost rating de credit).

-

Riscul de tara: reprezinta bonitatea unei anumite tari, acest risc apare in cazul solvabilitatii
unei anumite tari, factorii de ordin economic sau politic putand avea efecte negative pentru
toate contrapartile rezidente din respectiva tara.

-

Riscul de transfer: in functie de tara respectiva implicata, valorile mobiliare ale emitentilor
straini prezinta un risc suplimentar referitor la masurile de control politice sau de schimb care
pot complica sau chiar impiedica realizarea unei investitii. In plus, pot sa apara probleme in
legatura cu decontarea unui ordin. In cazul tranzactiilor in valuta, astfel de masuri pot
impiedica convertibilitatea libera a monedei.

-

Riscul de pierdere totala: riscul ca o investitie sa devina complet lipsita de valoare, de exemplu,
datorita conceptiei sale ca un drept limitat. Pierderea totala poate aparea, in special, in cazul in
care emitentul unui instrument financiar nu mai este capabil sa-si indeplineasca obligatiile de
plata (insolvent), din motive economice sau juridice.
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-

Riscul de pret: acest tip de risc apare in cazul fluctuatiilor nefavorabile ale investitiilor
individuale. In cazul tranzactiilor cu angajamente conditionate (tranzactiile de schimb valutar
la termen, futures, emitere optiuni, etc.) este necesar, prin urmare, sa se prevada garantii
(cerinta de marja) sau sa se stabileasca o marja suplimentara, ceea ce inseamna fixarea
lichiditatii.

-

Riscul de achizitie al valorilor mobiliare prin credit: achizitia valorilor mobiliare pe baza
unui credit prezinta un risc ridicat intrucat creditul trebuie rambursat indiferent de evolutia
investitiei, in plus costurile unui credit reduc valoarea investitiei.
-

Riscul de sector: acest tip de risc apare in situatia in care un portofoliu este alcatuit din
instrumente financiare ale unor emitenti care activeaza in acelasi sector de activitate.

-

Riscul macroeconomic: acest risc se refera la evolutia generala a economiei nationale.

-

Riscul de piata: pe piata instrumentelor financiare pot aparea fenomene greu de anticipat,
evenimente care pot afecta preturile de tranzactionare.

-

Riscul de dobanda: riscul ca in cazul unui instrument investitional cu rata de dobanda fixa,
valoarea investitiei sa se modifice ca urmare a evolutiei dobanzilor in piata (daca dobanda din
piata este mai mare decat dobanda atasata produsului investitional, valoarea de piata a produsului
investitional se poate deprecia).

-

Riscul de lichiditate: imposibilitatea sau posibilitatea purtatoare de pierderi financiare ale
clientului de a lichida produsul investitional in momentul in care doreste acest lucru (in cazul in
care clientul doreste lichidarea produsului investitional inainte de scadenta si pe piata nu
identifica suficienti cumparatori interesati de a-l achizitiona la un pret al pietei, clientul risca sa
inregistreze pierderi financiare datorita lichidarii produsului la un pret cu mult sub valoarea lui
de piata (piata este nelichida).

H.3 Prezentarea de mai jos a este conceputa sa va ajute sa intelegeti riscurile asociate principalelor
instrumente in legatura cu care BCR poate oferii servicii de investitii financiare pe pietele de capital
sau in afara sistemelor de tranzactionare operate de catre pietele reglementate.
Descrierea produselor de investitii se bazeaza pe cele mai tipice caracteristici ale produselor. Factorul
decisiv este Intotdeauna structura specifica a produsului in cauza. Din acest motiv, descrierea de mai
jos nu inlocuieste examinarea atenta a produsului specific de catre investitor.
[1] Obligatiuni / Titluri de creante / Titluri securitizate
Rentabilitate
Randamentul obligatiunilor este reprezentat de dobanda aferenta capitalului si orice diferenta intre
pretul de cumparare si pretul obtinut in momentul vanzarii / rascumpararii obligatiunii.
In consecinta, rentabilitatea poate fi calculata in avans numai in cazul in care obligatiunea este detinuta
pana la scadenta. In cazul ratelor dobanzii variabile, rentabilitatea nu poate fi calculata in avans.
Obligatiunile cu randamente mult peste nivelul pietei trebuie sa fie intotdeauna analizate cu atentie
riscul crescut de credit fiind un posibil motiv pentru astfel de randamente superioare. Pretul de vanzare
care poate fi obtinut la rascumpararea obligatiunilor (pretul de piata) nu este cunoscut in avans. In
consecinta, rentabilitatea poate fi mai mare sau mai mica decat randamentul calculat initial. In plus,
costurile de tranzactionare, in cazul in care exista, trebuie deduse din rentabilitatea globala.
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Riscul de credit
Exista intotdeauna riscul ca debitorul sa se afle in imposibilitatea de a-si achita integral sau partial,
obligatiile, de exemplu, in cazul insolvabilitatii debitorului. Prin urmare, bonitatea debitorului trebuie
luata in considerare intr-o decizie de investitii. Ratingurile de credit (evaluarea solvabilitatii
organizatiilor) emise de catre agentiile de rating independente furnizeaza unele indicatii in acest sens.
Gradul cel mai ridicat de solvabilitate este "AAA" (de exemplu, pentru obligatiunile de stat germane).
In cazul ratingurilor scazute (de exemplu, "B" sau "C"), riscul de neplata (riscul de credit) este mai
mare, dar, prin compensare, instrumentele, In general, ofera o rata a dobanzii (prima de risc) mai mare.
Investitiile cu un rating BBB sau mai mare sunt in general considerate ca avand un risc acceptabil pentru
investitii.
Riscul de pret
In cazul in care o obligatiune este pastrata pana la scadenta, investitorul va primi pretul de rascumparare
asa cum se mentioneaza in conditiile obligatiunii. Va rugam sa retineti ca exista un risc de rambursare
anticipata din partea emitentului, care este prevazuta in termenii si conditiile emisiunii .
In cazul in care o obligatiune este vanduta Inainte de scadenta, investitorul va primi pretul curent al
pietei. Acest pret este determinat de cerere si oferta, care depinde si de nivelul ratei de dobanda curenta.
De exemplu, pretul titlurilor de valoare cu rata fixa va scadea in cazul in care dobanda pentru
obligatiunile cu scadente comparabile creste. Pe de alta parte, obligatiunile se vor aprecia in cazul in
care dobanda aferenta obligatiunilor cu scadente comparabile scade.
O modificare a solvabilitatii emitentului poate afecta, de asemenea, pretul de piata al unei obligatiuni.
In cazul obligatiunilor cu dobanda variabila a caror rata a dobanzii este indexata la ratele de pe piata
de capital, riscul ca dobanda sa fie sau sa devina fixa este considerabil mai mare decat in cazul
obligatiunilor a caror rata a dobanzii depinde de ratele de pe piata monetara.
Gradul de schimbare a pretului unei obligatiuni ca raspuns la o modificare a nivelului dobanzii este
descris de indicatorul "durata". Durata depinde de timpul ramas pana la scadenta obligatiunii. Cu cat
durata este mai mare, cu atat mai mare este impactul modificarilor ratei dobanzii asupra pretului, fie in
sens pozitiv, fie in sens negativ.
Riscul de lichiditate
Tranzactionabilitatea obligatiunilor depinde de mai multi factori, cum ar fi volumul emisiunii, timpul
ramas pana la scadenta [maturitate], regulile pietei de valori si de conditiile de piata. Obligatiunile care
sunt dificil de vandut sau nu pot fi vandute deloc trebuie pastrate pana la scadenta.
[2] Actiuni
Rentabilitate
Randamentul investitiilor de capital se compune din dividende, precum si din cresteri sau scaderi de
pret si nu poate fi prezisa cu certitudine. Dividendele reprezinta repartizarea castigurilor catre actionari,
conform deciziei adunarii generale a actionarilor. Valoarea dividendului este exprimata ca o valoare
absoluta pe actiune. Randamentul obtinut din dividende in raport cu pretul actiunii se numeste
randamentul dividendului. Cea mai mare parte a castigurilor din investitii de capital se realizeaza, de
obicei, din performanta /evolutia pretului actiunii (a se vedea riscul de pret).
Riscul de pret
Actiunile sunt de obicei tranzactionate pe bursele de valori. In general, preturile sunt stabilite zilnic, pe
baza cererii si ofertei. Investitiile in actiuni pot genera pierderi considerabile.
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In general, pretul unei actiuni depinde de tendinta de afaceri a societatii respective, precum si de
stabilitatea economica si politica generala. In plus, factorii irationali (sentimentele investitorilor, opinia
publica) pot influenta, de asemenea, tendinta preturilor actiunilor si, prin urmare, rentabilitatea unei
investitii.
Riscul de credit
In calitate de actionar, dvs. detineti o participatie intr-o societate. In consecinta, investitiile dvs. se pot
deprecia, in special, in cazul insolvabilitatii companiei.
Riscul de lichiditate
Tranzactionabilitatea poate fi limitata in special in cazul actiunilor cotate pe pietele nereglementate sau
extrabursiere.
In cazul in care o actiune este listata pe mai multe burse de valori, pot exista diferente in cotatiile
acesteia pe diversele burse de valori.
Tranzactionare
Actiunile sunt tranzactionate pe bursele de valori publice si, uneori, pe pietele extrabursiere. In cazul
tranzactiilor bursiere, regulile bursei de valori trebuie respectate (loturi de tranzactionare, tipuri de
ordine, contracte de decontare, etc.). In cazul in care o actiune este cotata pe burse de valori diferite, in
valute diferite (de exemplu, o actiune din SUA, cotata in Euro la Bursa din Frankfurt) prezinta, de
asemenea, un risc valutar.
[3] Fonduri de investitii
I. Fonduri deschise de investitii
Rentabilitate
Rentabilitatea fondurilor deschise de investitii se bazeaza evolutia valorii unitatilor de fond. Aceasta
nu poate fi stabilita in prealabil. Valoarea unitatii de fond depinde de politica de investitii prezentata in
prospectul fondului, precum si de evolutia preturilor de piata aferente instrumentelor financiare
detinute de fond in portofoliu. In functie de structura portofoliului unui fond, avertizarile de risc
relevante trebuie luate in considerare pentru fiecare tip de instrument financiar in parte (obligatiuni,
actiuni, etc).
Riscul de pret/ rating
Unitatile de fond pot fi rascumparate, in orice moment, la pretul de rascumparare. In circumstante
exceptionale, rascumpararea unitatilor de fond poate fi suspendata temporar. Durata unui fond de
investitii depinde de conditiile fondului si este de obicei nelimitata. Va rugam sa tineti cont de faptul
ca unitatile de fond, spre deosebire de obligatiuni, nu au o data de maturitate si, in consecinta, nu au un
pret de rascumparare fix. Riscul aferent unitatilor de fond depinde, dupa cum s-a mentionat deja, de
obiectivele de investitii declarate ale fondului si de evolutia pietei. O pierdere nu poate fi exclusa.
Cu toate ca unitatile de fond pot fi rascumparate in orice moment, acestea sunt instrumente concepute
pentru investitii pe o perioada lunga de timp.
La fel ca si actiunile, fondurile pot fi tranzactionate la bursa. Preturile care apar la o anumita bursa pot
fi diferite fata de pretul de rascumparare. In aceasta privinta, va rugam sa consultati informatiile privind
riscurile aferente actiunilor.
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II. Fonduri tranzactionate la bursa
Fondurile tranzactionate la bursa (ETF-uri) sunt unitati ale fondurilor de investitii care sunt
tranzactionate la fel ca si actiunile listate la bursa. Un ETF se formeaza, in general, dintr-un cos de
instrumente financiare (de exemplu, un cos de actiuni), care reflecta componenta unui anumit indice.
Unitatea ETF-ului urmareste indicele prin componenta si ponderea instrumentelor financiare cuprinse
in indice, astfel Incat ETF-urile sunt de multe ori denumite "actiuni index".
Rentabilitate
Rentabilitatea depinde de evolutia preturilor instrumentelor financiare din cosul de instrumente
financiare.
Risc
Riscul depinde de instrumentele financiare din cosul de instrumente financiare.
[4] Warrante
Cumparatorul unui call warrant are asigurat pretul de achizitie al activului suport. Se poate obtine profit
in cazul in care pretul de piata al activului suport depaseste pretul de exercitare ce trebuie platit de catre
investitor. In acest caz, cumparatorul warrantului poate cumpara instrumentul de baza la pretul de
exercitare si sa-l vinda imediat la pretul pietei. O crestere a pretului activului suport va conduce, de
obicei, la o crestere procentuala proportional mai mare a pretului warrantului (efectul de parghie). Drept
urmare, majoritatea titularilor de warrante obtin profit din vanzarea warrantelor.
Acelasi lucru este valabil, in directia opusa, pentru warrant-ele put. De obicei acestea se apreciaza in
cazul in care pretul activului suport scade.
Rentabilitatea tranzactiilor cu warrante nu poate fi calculata in prealabil. Pierderea maxima este limitata
la valoarea capitalului investit.
Riscul de pret
Riscul inerent al tranzactiilor cu warrante este reprezentat de posibilitatea ca, intre cumpararea si
expirarea warrantului, activul suport sa evolueze diferit fata de asteptarile de la momentul cumpararii.
In cel mai rau caz, se poate pierde intregul capital investit.
Pretul unui warrant depinde si de urmatorii factori:


Volatilitatea activului suport (o masura a marjei de fluctuatie anticipata la momentul
cumpararii si, in acelasi timp, cel mai important aspect pentru determinarea pretului
echitabil). Volatilitatea ridicata presupune, in general, un pret mai mare pentru warrant.



Timpul ramas pana la scadenta (cu cat scadenta unui warrant este mai lunga, cu atat pretul este
mai mare).

O scadere a volatilitatii sau o diminuarea a timpului pana la scadenta pot determina pretul unui warrant
sa ramana neschimbat sau sa scada, chiar daca asteptarile in ceea ce priveste evolutia pretului activului
suport se confirma.
In general, nu este recomandata achizitionarea de warrante care sunt aproape de scadenta. Cumpararea
de warrante cu volatilitate ridicata face ca investitia dvs. sa fie mai scumpa si, prin urmare, extrem de
speculativa.
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Riscul de lichiditate
Warrantele sunt de obicei emise in numar mic, ceea ce duce la cresterea riscului de lichiditate pentru
investitori. Din aceasta cauza, warrantele individuale pot fi supuse unor fluctuatii de pret deosebit de
mari. In ceea ce priveste tranzactionarea pe bursa de valori, este important sa se retina ca piata are o
lichiditate foarte scazuta.
Conditiile warantelor
Warantele nu dispun de conditii standardizate. Prin urmare, este necesar sa se obtina informatii
complete cu privire la termenii si conditiile exacte ale unui warant, in special despre:
Modalitatea de exercitare Warrantul este exercitabil in orice moment pe parcursul valabilitatii sale
(optiune americana) sau exercitare: numai la expirare (optiunea europeana)?
Raportul de subscriere: Cate warrante sunt necesare pentru a obtine activul suport
Exercitare: Livrarea fizica a activului suport sau decontarea in numerar
Expirare: Va rugam sa retineti faptul ca Banca nu va exercita un warrant, cu exceptia cazului in
care primeste instructiune specifica sa faca acest lucru!
Ultima zi de tranzactionare: Aceasta data este de multe ori anterioara datei de expirare, astfel incat
nu poate fi pus la Indoiala faptul ca optiunea poate fi vanduta in orice moment pana la data de expirare.
[5] Instrumentele de piata monetara
Rentabilitate
Elementele de risc si rentabilitate ale instrumentelor pentru pietele monetare sunt in mare masura
echivalente cu cele pentru obligatiuni / titluri de creanta. Diferentele se refera in principal la riscul de
lichiditate.
Riscul de lichiditate
De regula, nu exista piete secundare organizate pentru instrumentele de piata monetara. Prin urmare,
nu se poate garanta faptul ca instrumentele pot fi vandute cu usurinta.
Riscul de lichiditate are o importanta secundara in cazul in care emitentul garanteaza plata capitalului
investit in orice moment si are o bonitate suficienta pentru a face acest lucru.
Instrumentele de piata monetara
Certificatele de depozit
instrumente financiare de piata monetara emise de banci, in general, cu
o scadenta de la 30 la 360 de zile.
Certificatele de trezorerie cu discount instrumente financiare de piata monetara emise de stat cu pret
mai mic decat valoarea nominala, in general, cu o scadenta de pana la 360 de zile.
Certificate cu discount si bonus, obligatiuni convertibile in numerar sau actiuni cu activ suport actiuni
sau indice
[6] Certificate cu discount
In cazul certificatelor cu discount, investitorul primeste instrumentul financiar de baza (de exemplu,
actiunile sau indicele de baza), cu un discount din pretul actual, dar, in schimb participatia sa la
cresterea instrumentului financiar de baza este limitata la un anumit plafon. La scadenta, emitentul are
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optiunea sa rascumpere certificatul la valoarea maxima (plafon), sa primeasca actiunile sau, in cazul in
care este utilizat drept instrument financiar de baza un indice, sa primeasca o suma in numerar egala cu
valoarea indicelui.
Rentabilitate
Diferenta dintre pretul de achizitie cu discount al instrumentului financiar de baza si limita superioara
a preturilor determinata de plafon reprezinta un profit posibil.
Risc
In cazul in care pretul instrumentului financiar de baza scade brusc, la scadenta instrumentului vor fi
livrate actiunile (valoarea echivalenta a actiunilor livrate va fi sub pretul de achizitie la acel moment).
Deoarece este posibila alocarea de actiuni, atentionarea de risc pentru actiuni trebuie luata in
considerare.
[7] Certificate bonus
Certificatele bonus sunt titluri de creanta care, sub rezerva anumitor cerinte, la scadenta ofera un bonus
sau evolutia pozitiva a instrumentului financiar de baza (actiuni individuale sau indici), in plus fata de
valoarea nominala. Certificatele bonus au o scadenta fixa. Termenii si conditiile certificatului
stipuleaza in mod regulat plata de numerar sau livrarea instrumentului financiar de baza la scadenta.
Tipul si pretul de rascumparare la scadenta depind de performanta pretului instrumentului financiar de
baza.
Pentru certificatele bonus sunt stabilite trei niveluri: un nivel de pornire, o bariera sub nivelul de pornire
si un nivel bonus peste nivelul de pornire. In cazul in care instrumentul financiar de baza scade pana la
bariera sau sub aceasta, bonusul se pierde, iar certificatul va fi rascumparat la pretul instrumentului
financiar de baza. In caz contrar, pretul de rascumparare minim rezulta din nivelul de bonus. In cazul
in care certificatul ajunge la scadenta, bonusul este platit Impreuna cu suma platita initial pentru
valoarea nominala a certificatului.
Rentabilitate
Cu un certificat bonus, investitorul dobandeste o creanta monetara asupra emitentului pentru plata unei
sume determinate de performanta instrumentului financiar de baza.
Risc
Riscul depinde de instrumentul financiar de baza. In cazul in care emitentul intra in faliment,
investitorul nu are drepturi garantate de creditor sau de revendicare pentru separarea si recuperarea
bunurilor care nu fac parte din patrimoniul in stare de faliment in ceea ce priveste instrumentul financiar
de baza.
[8] Obligatiuni convertibile in numerar sau actiuni cu activ suport actiuni sau indice
Acestea sunt alcatuite din componente, al caror risc este suportat de catre cumparatorul obligatiunii:
Investitorul achizitioneaza o obligatiune a carei rata a dobanzii include o prima de optiune pe activul
suport de baza. Prin urmare, aceasta structura genereaza o rata a dobanzii mai mare decat o obligatiune
comparabila cu aceeasi maturitate. Obligatiunea poate fi rascumparata fie in numerar, fie in actiuni, in
functie de evolutia preturilor activelor suport.
Cumparatorul de obligatiuni este, prin urmare, autorul unei optiuni de vanzare (componenta optiune),
care vinde unui tert dreptul de a-i vinde acestuia actiuni; in acest sens, cumparatorul de obligatiuni este
de acord sa accepte consecintele in cazul in care preturile evolueaza intr-o directie care este contrara
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intereselor sale. Cumparatorul de obligatiuni va suporta riscul de evolutie a preturilor; in schimb, acesta
va primi o prima, o suma, care depinde in principal de volatilitatea activului suport. In cazul in care
obligatiunea nu este detinuta pana la maturitate, acest risc este agravat de riscul de rata a dobanzii. O
modificare a ratei dobanzii va afecta pretul obligatiunii si, prin urmare, randamentul net al obligatiunii
in raport cu maturitatea acesteia.
Va rugam sa consultati, de asemenea, atentionarile de risc corespunzatoare din sectiunile privind riscul
de credit, riscul de rata a dobanzii si riscul de pret al actiunilor.
[9] Certificatele Index si de tip cos de actiuni
Certificate index
Certificatele index sunt titluri de creanta (de obicei cotate la bursa), care ofera investitorilor
posibilitatea de a dobandi o participatie la un anumit indice dar fara a fi nevoie sa detina instrumentele
financiare cuprinse in index. Indicele suport este in general reprezentat in raport 1:1 in certificatul
index; modificarile indicelui suport sunt luate in considerare.
Rentabilitate
Cu un certificat index, investitorul dobandeste o creanta monetara asupra emitentului pentru plata unei
sume determinate de nivelul indicelui de baza. Rentabilitatea depinde de performanta indicelui de baza.
Risc
Riscul depinde de instrumentele financiare care stau la baza indicelui.
In cazul in care emitentul intra in faliment, investitorul nu are drepturi garantate de creditor sau de
revendicare pentru separarea si recuperarea bunurilor care nu fac parte din patrimoniul in stare de
faliment in ceea ce priveste instrumentul financiar de baza.
Certificate de tip cos de actiuni
Certificatele de tip cos de actiuni sunt titluri de creanta, care ofera investitorilor posibilitatea de a
dobandi o participatie la un cos de actiuni, fara a fi nevoie sa detina instrumentele financiare continute
in cos. Componenta cosului de actiuni este stabilita de emitent. Diferitele instrumente financiare din
cos pot fi ponderate in mod egal sau diferit. Componenta poate fi ajustata la anumite intervale de timp
(de exemplu, anual).
[10]

Certificate de tip knock-out (certificate turbo)

Termenul "certificat de tip knock-out" inseamna un certificat care confirma dreptul de a cumpara sau
de a vinde un anumit instrument financiar la un anumit pret in cazul in care instrumentul financiar nu
atinge pragul de pret indicat (bariera knock-out) inainte de scadenta. In cazul in care valoarea
instrumentului financiar atinge nivelul barierei, certificatul va expira anticipat si cea mai mare parte a
investitiei va fi, in general, pierduta. In functie de evolutia pretului instrumentului financiar , se face o
distinctie intre certificate de tip knock-out long, care cresc pe o piata ascendenta, si certificate de tip
knock-out short, care sunt special proiectate pentru pietele descendente. In afara de certificatele de tip
knock-out normale, se mai emit si certificate de tip knock-out cu "efect de levier", de obicei, sub numele
de "certificate turbo" (sau certificate levier).
In cazul in care pretul instrumentului financiar de baza creste, cresterea valorii certificatelor turbo va
fi in mod disproportionat mai mare datorita efectului de levier (turbo); acelasi efect are loc si in directia
opusa, atunci cand preturile scad. Astfel, se pot obtine castiguri mari prin investitii mici, dar riscul de
pierdere este ridicat.
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Rentabilitate
Se poate obtine o rentabilitate pozitiva in cazul in care exista o diferenta favorabila intre pretul de
achizitie sau pretul de piata si pretul de exercitare (ceea ce da posibilitatea de cumparare a
instrumentului financiar de baza la pretul de exercitare inferior sau de vanzare la pretul de exercitare
mai mare).
Risc
In cazul in care se atinge pragul de knock-out Inainte de scadenta, fie certificatul expira si devine lipsit
de valoare, fie se achita o valoare reziduala estimata (produsul este "knock-out"). In cazul unor anumiti
emitenti, este suficient ca certificatul sa devina knock-out daca pretul atinge nivelul de knock-out pe
parcursul zilei de tranzactionare. Cu cat cotatia actuala la bursa de valori este mai aproape de pretul de
exercitare, cu atat mai puternic este efectul de levier. In acelasi timp, riscul ca pretul va scadea sub
pragul de knock-out creste pentru si fie certificatul va deveni lipsit de valoare, fie valoarea reziduala
estimata va fi platita.
[11]

Produse structurate

Riscuri
Atunci cand conditiile prevazute pentru efectuarea de plati de dobanzi si/sau dividende depind
de evenimente sau evolutii viitoare (indici, cosuri de actiuni, actiuni individuale, anumite preturi,
marfuri, metale pretioase, etc.) si, prin urmare, pot fi reduse sau chiar eliminate in viitor.
Rambursarile de valori nominale pot depinde de evenimente sau evolutii viitoare (indici, cosuri
de actiuni, actiuni individuale, anumite preturi, marfuri, metale pretioase etc.) si, prin urmare, pot
fi reduse sau chiar eliminate in viitor.
In ceea ce priveste platile de dobanzi si/sau dividende, precum si rambursarile de valori nominale,
trebuie luate in considerare riscul de dobanda, riscul valutar, riscul corporativ, riscul sectorial,
riscul de tara si riscul de credit (si, eventual, o lipsa a drepturile de creditor garantate si nicio
cerere de separare si recuperare a bunurilor care nu fac parte din patrimoniul in caz de faliment),
precum si riscurile fiscale.
Riscurile definite la alineatele 1) - 3) de mai sus pot genera fluctuatii majore ale preturilor
(pierderi) in timpul valabilitatii produsului, indiferent de orice garantii de dobanda, castiguri sau
valoare nominala; astfel de riscuri pot face dificila sau imposibila vanzarea produsului Inainte de
a ajunge la maturitate.

1)

2)

3)

4)

[12]

Certificate garantate

Atunci cand certificatele de garantie ajung la scadenta, se restituie valoarea nominala initiala sau un
anumit procent din aceasta, indiferent de performanta instrumentului financiar de baza ( "rascumparare
minima").
Rentabilitate
Rentabilitatea maxima care se poate obtine din performanta instrumentului financiar de baza poate fi
limitata la un pret maxim de rambursare sau la alte restrictii privind participarea la performanta
instrumentului financiar de baza, stabilite in termenii si conditiile certificatului. Investitorul nu are
dreptul la dividende si repartizari similare ale instrumentului financiar de baza.
Risc
Valoarea certificatului Inainte de scadenta poate scadea sub pretul de rascumparare minim convenit
Inainte de scadenta. Cu toate acestea, la scadenta, valoarea va fi, in general, la nivelul pretului minim
de rascumparare. Pretul minim de rambursare depinde de bonitatea emitentului.
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[13]

Certificate Twin Win

Cand certificatele Twin Win ajung la scadenta, emitentul plateste un pret de rascumparare care depinde
de performanta instrumentului financiar de baza. Certificatele au o bariera. In cazul in care (ca regula
generala) pretul instrumentului financiar suport nu atinge sau scade sub bariera certificatului Twin
Win inainte de a ajunge la scadenta, in vestitorul participa la performanta absoluta a instrumentului
financiar de baza, pornind de la pretul de referinta stabilit de emitent; acest lucru inseamna ca, pana si
pierderile de pret ale in strumentului de baza se pot transforma in castiguri pe certificate. In cazul in
care pretul scade sub bariera certificatului Twin Win inainte de scadenta, certificatul va fi rascumparat
la un pret cel putin egal cu evolutia pretului instrumentului financiar de baza. Emitentul poate stipula
ca este posibila participarea disproportionata la performanta in strumentului financiar de baza peste
pretul de referinta. Cu toate acestea, poate exista o limita maxima a pretului de rambursare.
Rentabilitate
In cazul in care pretul nu atinge bariera, investitorul poate profita si de pe urma performantei negative
a instrumentului financiar de baza, din moment ce acesta participa la performanta absoluta; prin
urmare, pierderile de pret ale in strumentul financiar de baza se pot, transforma in castiguri. Pretul
certificatului poate reactiona mai mult sau mai putin la fluctuatiile de pret ale in strumentului financiar
de baza in functie de diversi factori care il influenteaza (de exemplu, volatilitatea instrumentului de
baza, perioada pana la maturitate, diferenta dintre pretul instrumentului financiar de baza si bariera).
Risc
Certificatele Twin Win sunt instrumente de investitii riscante. In cazul in care pretul in strumentelor
financiare care stau la baza certificatelor Twin Win se modifica nefavorabil, tot capitalul in vestit sau
o mare parte din acesta poate fi pierdut.
[14]

Certificate Express

Un certificat Express permite in vestitorului sa participe la performanta in strumentului financiar de
baza cu optiunea de rambursare anticipata. Daca intr-una dintre datele observare, instrumentul de baza
indeplineste criteriul de rascumparare anticipata indicat de catre emitent, certificatul expira anticipat
si va fi rascumparat in mod automat de catre emitent la pretul de rascumparare aplicabil la data
respectiva. Daca in strumentul financiar de baza nu indeplineste criteriul de rascumparare anticipata
indicat, chiar si la data de observare finala, certificatul va fi rascumparat la pretul de inchidere al
instrumentului financiar de baza a certificatului stabilit la data de observare finala. In acest caz, daca
emitentul a stabilit o bariera la data emisiunii certificatului si pretul instrumentului de baza nu atinge
si nici trece de bariera pe parcursul perioadei de observatie, certificatul va fi rascumparat la un pret cel
putin egal cu pretul minim de rascumparare definit de catre emitent.
Rentabilitate
Certificatele Express ofera posibilitatea de a realiza performanta pozitiva a instrumentelor financiare
de baza anticipat. Chiar daca criteriul de rambursare anticipata indicat nu este indeplinit, poate fi
rascumparat la un pret cel putin egal cu pretul minim de rascumparare definit de catre emitent, in cazul
in care bariera nu a fost atinsa sau depasita.
Pretul certificatului poate fluctua mai mult sau mai putin la evolutiile de pret ale instrumentului de
baza in functie de diversi factori (de exemplu, volatilitatea in strumentului de baza, perioada pana la
scadenta, distanta dintre pretul instrumentului de baza si nivelul barierei).
Risc
Certificatele Express sunt instrumente de investitii riscante. In cazul in care pretul instrumentelor
financiare care stau la baza certificatelor Express se modifica nefavorabil, tot capitalul investit sau o
mare parte din acesta poate fi pierdut.
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I. STIMULENTE PLATITE BANCII PENTRU VANZAREA DE SERVICII DE
INVESTITII FINANCIARE SI ALTE VENITURI OBTINUTE DE BCR IN
LEGATURA CU INSTRUMENTELE FINANCIARE
In ceea ce priveste implementarea serviciilor de investitii financiare in concordanta cu cel mai bun in
interes al tuturor partilor implicate, BCR doreste sa sublinieze ca, potrivit relatiilor contractuale actuale
cu terte parti (de exemplu Societati de Administrare a Investitiilor), BCR poate accepta beneficii
(„stimulente”) de la aceste terte parti.
BCR realizeaza urmatoarele venituri actionand in calitate de distribuitor:
a)

b)

c)

60% - 85% din veniturile Erste Asset Management (EAM) generate de administrarea sumelor
de bani ce au intrat in portofoliul fondurilor ca urmare a activitatii de distributie de unitati de
fond a BCR.
30% - 85% din veniturile generate de administrarea sumelor de bani ce au intrat in portofoliul
fondurilor cu care BCR are relatii contractuale si ca urmare a activitatii de distributie de unitati de
fond de catre BCR.
BCR actioneaza in relatia cu EAM atat in calitate de distribuitor cat si in calitate de
intermediar in legatura cu operatiunile de subscriere (cumparare) si rascumparare (vanzare)
de unitati de fond.

Orice comision sau taxa sau orice beneficiu non-monetar care este primit(a) sau furnizat(a) in legatura
cu furnizarea unui serviciu de investitii sau a unui serviciu auxiliar catre sau de catre o alta parte,cu
exceptia clientului sau a unei parti care actioneaza in numele clientului va fi considerat de catre banca
ca fiind stimulent.
In viitor, ar putea fi perfectate noi relatii contractuale, in baza carora Banca ar putea accepta stimulente
(beneficii) pentru furnizarea de servicii de investitii financiare. Aceste stimulente primite de la terte
parti vor fi folosite pentru a imbunatati serviciile oferite clientilor sau pentru a asigura calitatea pe
termen lung a relatiei cu clientii.
BCR afirma in mod explicit ca acceptarea unor astfel de stimulente nu are niciun efect negativ asupra
tranzactionarii in cel mai bun interes al clientului.
Orice detalii suplimentare referitoare la beneficiile acceptate de BCR de la terte parti pentru furnizarea
de servicii de investitii financiare vor fi puse la dispozitia clientului prin documentele de informare.

J. POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR
[1] Politica de executare a ordinelor pentru fiecare clasa de instrumente financiare
Notiuni generale
a. Locurile de executare includ piete reglementate, sisteme multilaterale de tranzactionare, sisteme
organizate de tranzactionare si alti furnizori de lichiditate. Alegerea locului de executare poate avea
un impact direct asupra celui mai bun rezultat posibil al Bancii atunci cand executa ordinele clientilor.
b. Sectiunea 9 furnizeaza o lista a locurilor de executare selectate de Banca, unde sunt executate
ordinele clientilor. Criteriile de selectie, precum si riscurile sunt descrise in sectiunea 2. Tranzactiile
de vanzare sunt, de obicei, executate in tara custodelui instrumentului financiar din cauza
comisioanelor de decontare legate de executarea ordinelor. Acest lucru se aplica si vanzarii drepturilor
de subscriere.
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Actiuni si fonduri tranzactionate la bursa (ETF)
a. Ordinele pentru actiuni si ETF-uri sunt plasate direct sau transmise prin brokeri catre locurile de
tranzactionare pentru a fi executate.
b. In general, Banca executa ordinele pe actiuni si ETF pe baza de comision. Pentru actiuni, locul de
tranzactionare se aplica in conformitate cu prevederile Legii 126 din 11 iunie 2018 privind pietele de
instrumente financiare si Directiva MiFID II revizuita (Directiva 2014/65/UE). Prin urmare, Banca
executa ordine de actiuni in principal pe bursa din tara de resedinta a emitentului, avand in vedere ca
cel mai bun rezultat posibil poate fi obtinut
intr-un mod consecvent, datorita volumului mai mare
de tranzactionare. Cu titlu de exceptie pot aparea abateri de la aceasta regula generala.
Obligatiuni
BCR ofera posibilitatea de a cumpara sau de a vinde direct obligatiuni (inclusiv obligatiuni cu cupon
zero) la preturile curente de pe piata. In general, executarea ordinelor pe obligatiuni se face pe baza de
comision de tranzactionare.
Fonduri de investitii
Subscrierea sau rascumpararea unitatilor fondurilor de investitii ale SAI-urilor din Grupul Erste si a
fondurilor de investitii ale partenerilor Bancii, in cazul in care aceste fonduri sunt autorizate pentru
distributie in Romania, nu este considerata executare a ordinelor clientilor in sensul mentionat anterior
in Legea 126 din 11 iunie 2018 privind pietele de instrumente financiare si, prin urmare, nu intra sub
incidenta acestei politici. In general, executarea ordinelor pe obligatiuni se face pe baza de comision
de tranzactionare.
Certificatele si warrant-urile
a. Banca ofera posibilitatea achizitionarii de certificate si warrante in baza unui comision Intr-un loc
de tranzactionare sau in afara unui loc de tranzactionare.
b. Banca tranzactioneaza direct cu emitentul instrumente financiare, daca emitentul ofera un rezultat
general mai bun pentru client sau o probabilitate mai mare de executare a ordinului.
Derivatele OTC
a. Acestea se refera la tranzactii agreate individual intre client si Banca, pentru un pret fix si in afara
unei Piete Reglementate sau tranzactionate pe un MTF sau OTF.
b. Derivatele OTC pot avea la baza active suport diferite, cum ar fi ratele dobanzilor, monedele sau
marfurile.
c. Banca evaluareza parametrii ordinului unui client executat in afara unui loc de tranzactionare inainte
de fiecare tranzactie. Prin urmare, Banca utilizeaza preturile actuale de referinta si metodele
corespunzatoare de evaluare.
[2] Factori de executare pe fiecare clasa de instrumente financiare
Notiuni generale
Pentru a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru clientii sai, Banca ia in considerare diferiti factori
de executare a ordinelor:
•
•

Pret
Costuri
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•
•
•

Viteza de executare
Probabilitatea de executare
Alti factori relevanti

Pentru clientii din categoria Retail, pentru a obtine in total cel mai bun rezultat posibil pentru client,
se iau in considerare, in principal pretul instrumentului financiar si costurile aferente executarii
ordinului.
Pentru a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru clientii RETAIL, Erste Group Bank AG ia
considerare factorii de executare descrisi mai jos; regasiti politica de executare a Erste la
https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www_erstegroup_com/en/About%20us/Corporate%2
0Governance/erstegroup-execution-policy-retail-en.pdf
Pentru clientii din categoria Profesional, pentru a obtine in total cel mai bun rezultat posibil pentru
client, se iau in considerare, in principal probabilitatea si viteza de executare.
Pentru a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru clientii Profesionali, Erste Group Bank AG ia
considerare factorii de executare descrisi mai jos; regasiti politica de executare a Erste la:
https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www_erstegroup_com/en/About%20us/Corporate%2
0Governance/erstegroup-execution-policy-prof-en.pdf
Costurile luate in considerare de Banca includ, de exemplu, comisioanele de executie, taxele,
comisioanele pentru brokeri sau comisioanele de compensare si decontare.
Informatii suplimentare privind criteriile de executare si semnificatia acestora, precum si o descriere a
conditiilor de piata pentru fiecare clasa de instrumente financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza.
Factorii de executie sunt clasificati in functie de importanta lor relativa, plecand de la criteriile cu cea
mai mare prioritate.
[2.1.] Actiuni si fonduri tranzactionate la bursa (ETF)
Actiunile si ETF-urile sunt in principal tranzactionate pe un loc de tranzactionare.
Actiunile si ETF-urile admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), vor fi
tranzactionate la BVB.
Cele admise la tranzactionare pe alte locuri de tranzactionare decat BVB vor fi transmise spre a fi
execuate catre Erste Group Bank AG.
Pentru a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru client, sunt luati in considerare de catre Banca
urmatorii factori de executare:
Factor de executare

Descriere
Erste evalueaza, pe care dintre locurile de tranzactionare se obtin cele mai
bune rezultate in mod constant in ceea ce priveste pretul de tranzactionare.

Pret/ Costuri

Erste ia in considerare toate costurile legate de executarea ordinelor care
ar putea sa impacteze clientul. Acestea includ, spre exemplu, comisioane
ale locurilor de tranzactionare, brokerilor sau sistemelor de compensare,
dar si impozite.

- 86 -

Pentru a asigura cea mai mare probabilitate si viteza de executare, Erste
Viteza/ probabilitatea de
ia in considerare diferitele volume de tranzactionare ale locurilor de
executare
executare respective.

Factori calitativi

In plus, Erste ia in considerare factori calitativi, precum accesul la locurile
de executare si la brokeri in mod sigur si rapid, fiabilitatea sistemelor de
compensare, precum si procedurile disponibile in caz de urgenta.
Pentru clientii Profesionali mai sunt luati in calcul: impactul posibil al
volumului ordinului in pretul de executare si tipul tranzactiei.

[2.2] Obligatiuni
Obligatiunile sunt in principal tranzactionate pe un loc de tranzactionare sau din conturile proprii.
Astfel cei mai importanti factori sunt pretul, costurile si probabilitatea executarii.
Ordinele primite de BCR de la Clienti vor fi in principal transmise spre a fi execuate catre Erste Group
Bank AG.
Pentru a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru client, sunt luati in considerare de catre Erste Group
Bank AG urmatorii factori de executare:
Factor de executare

Descriere
Erste evalueaza pe care dintre locurile de tranzactionare se obtin cele mai
bune rezultate in mod constant in ceea ce priveste pretul de tranzactionare.

Pret/ Costuri

Erste ia in considerare toate costurile legate de executarea ordinelor care
ar putea sa impacteze clientul. Acestea includ, spre exemplu, comisioane
ale locurilor de tranzactionare, brokerilor sau sistemelor de compensare,
dar si impozite.

Pentru a asigura cea mai mare probabilitate si viteza de executare, Erste
Viteza/ probabilitatea de
ia in considerare diferitele volume de tranzactionare ale locurilor de
executare
executare respective.

Factori calitativi

In plus, Erste ia in considerare factori calitativi, precum accesul la locurile
de executare si la brokeri in mod sigur si rapid, fiabilitatea sistemelor de
compensare, precum si procedurile disponibile in caz de urgenta.
Pentru clientii Profesionali mai sunt luati in calcul: impactul posibil al
volumului ordinului in pretul de executare si tipul tranzactiei.

[2.3] Fonduri de investitii
Instructiunile clientilor pentru fondurile de investitii sunt procesate in primul rand fie in mod direct
cu societatea de administrare a investitiilor, fie prin intermediul platformelor de tranzactionare.
In cazul unei instructiuni specifice a clientului prin care ordinele sunt executate Intr-un anumit loc de
tranzactionare, se utilizeaza aceiasi factori de executare ca si pentru actiuni si ETF-uri.
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[2.4] Certificate si Warrant-uri
Certificatele si warantele sunt tranzactionate in locuri de tranzactionare sau direct la emitent, avand
in vedere unde se obtine cel mai bun pret total pentru client.
Certificatele si warantele admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), vor fi
tranzactionate la BVB.
Certificatele si warantele admise la tranzactionare pe alte locuri de tranzactionare decat BVB vor fi
transmise spre a fi execuate catre Erste Group Bank AG.
Pentru a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru client, sunt luati in considerare de catre Erste Group
Bank AG urmatorii factori de executare:
Factor de executare Descriere
Erste evalueaza pe care dintre locurile de tranzactionare se obtin cele mai bune
rezultate in mod constant in ceea ce priveste pretul de tranzactionare.
Erste ia in considerare toate costurile legate de executarea ordinelor care ar
putea sa impacteze clientul. Acestea includ, spre exemplu, comisioane ale
locurilor de tranzactionare, brokerilor sau sistemelor de compensare, dar si
impozite.

Pret/ Costuri

Viteza/
probabilitatea
executare

Pentru a asigura cea mai mare probabilitate si viteza de executare, Erste ia in
de considerare diferitele volume de tranzactionare ale locurilor de executare
respective.

Factori calitativi

In plus, Erste ia in considerare factori calitativi, precum accesul la locurile de
executare si la brokeri in mod sigur si rapid, fiabilitatea sistemelor de
compensare, precum si procedurile disponibile in caz de urgenta.
Pentru clientii Profesionali mai sunt luati in calcul: impactul posibil al
volumului ordinului in pretul de executare si tipul tranzactiei.

[2.5] Derivatele OTC
Banca evalueaza parametrii ordinului unui client executat in afara unui loc de tranzactionare Inainte
de fiecare tranzactie. Prin urmare, Banca utilizeaza preturile actuale de referinta si metodele
corespunzatoare de evaluare pentru informarea clientului cu privire la riscurile potentiale, cum ar fi,
de exemplu, riscul de contrapartida.
[3] Piata Primara
Banca ofera posibilitatea de subscriere/ achizitie de actiuni, obligatiuni, warrante si certificate emise
de Erste Group Bank AG sau alti emitenti externi (pe baza de comision) pentru un pret fix (de
emisiune).
[4] Brokeri
In cazul in care Banca nu are acces direct pe o piata, ordinele sunt transmise catre Erste Group Bank
AG spre executare.
[5] Costurile si taxele platite tertilor
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In general, pot fi suportate costuri diferite pentru executarea ordinelor clientilor. Acestea pot fi:
a. Costuri ale locurilor de tranzactionare: Acestea sunt costurile publicate de locul de tranzactionare
respectiv si se aplica in cazul accesului direct la piata, precum si in cazul executarii prin intermediul
unui broker.
b. Comisioane ale brokerilor: in cazul in care Banca nu detine acces direct pe o piata, pot aparea
costuri ale brokerilor care furnizeaza accesul necesar pe piata.
c. Comisioane de decontare: Acestea sunt comisioanele agentilor de decontare externi si ale custozilor
in legatura cu decontarea si custodia instrumentelor financiare.
d. Alte costuri: Acestea pot fi suportate atat pentru un anumit loc de tranzactionare, cat si pentru un
singur instrument financiar.
e. Comisioanele ale Bancii: Aceste taxe sunt prezentate ca cheltuieli proprii.
[6] Instructiuni specifice de tranzactionare ale clientilor
a. In cazul in care exista o instructiune specifica din partea clientului privind locul de executare sau
alte aspecte ale ordinului, Banca va executa ordinul in conformitate cu instructiunile specifice.
Clientul trebuie sa ia act de faptul ca orice instructiuni specifice pot Impiedica Banca sa obtina cel mai
bun rezultat posibil pentru executarea acestor ordine.
b. In cazul in care nu exista in structiuni specifice din partea clientului, Banca executa ordinul in
conformitate cu prezenta politica de executare a ordinelor.
[7] Defectiuni tehnice si alte evenimente neprevazute
In cazul unor evenimente neprevazute, Banca poate fi nevoita sa se abata de la politica de executare a
ordinelor si sa aleaga modalitati alternative de executare a ordinelor. In acelasi timp, Banca va Incerca
sa obtina cea mai buna executie posibila. Pe parcursul perioadei cu restrictiile de tranzactionare,
anumite burse ar putea deveni indisponibile pentru plasarea ordinelor. In acest caz, Banca va informa,
daca este posibil, clientii sai, la primirea ordinelor prin intermediul angajatilor sai,, al site-ului Bancii
sau al aplicatiei de tranzactionare online (BCR Broker).
[8] Monitorizarea si revizuirea politicii de executare a ordinelor
a. Politica de executare a ordinelor (“Best Execution”) este revizuita anual de catre Banca.
Deasemenea, politica va fi revizuita in cazul in care exista indicii conform carora criteriile esentiale
in favoarea unui anumit loc de executare au devenit nevalabile. Banca va informa clientii despre
schimbari materiale legate de politica sa de executare.
b. Banca a dezvoltat proceduri si practici pentru a revizui calitatea executarii obtinute. Aceste revizuiri
se bazeaza pe factorii de executare aferenti fiecarei clase de instrumente financiare enumerate in
sectiunea 2 pentru locurile de executare.
Cel mai bun loc de executare posibil pentru un anumit instrument financiar este determinat pe baza
unui model de scoring. Acolo, factorilor de executare le sunt atribuiti ponderi diferite si sunt evaluati
folosind modelul de punctare. Locul de executare cu cel mai mare scor este ales ca loc de executare.
c. Banca va utiliza rapoartele privind calitatea executiei publicate de locurile de executare ca parametri
de evaluare.

- 89 -

d. Pentru instrumentele derivate OTC, Banca verifica corectitudinea pretului. Se iau in considerare in
mod regulat date privind piata externa in metodele de validare si procesele de revizuire implementate
de Banca in acest scop.
[9] Raportarea Top 5 locuri de executare a ordinelor si calitatea raportului de executare
a. Banca publica anual, pentru fiecare clasa de instrumente financiare, primele cinci locuri de executie
in ceea ce priveste volumul tranzactiilor ordinelor clientilor din anul precedent.
b. Banca publica trimestrial, date referitoare la calitatea executarii ordinelor clientilor pentru in
strumentele financiare, in cazul in care Banca actioneaza in calitate de internalizator sistematic sau
alt furnizor de lichiditate.
c. Rapoartele sunt publicate pe site-ul Bancii.
[10] Locuri de tranzactionare ale BCR sunt Bursa de Valori Bucuresti, Bloomberg MTF si Erste
Group Bank AG
Regasiti lista locurilor de tranzactionare ale Erste Group Bank AG in politica de executare a Erste
Group Bank AG.

K. PRINCIPII DE BAZA PENTRU ADMINISTRAREA CONFLICTELOR DE
INTERESE
Am stabilit urmatoarele masuri pentru a ne asigura ca nu vor exista efecte negative asupra intereselor
clientilor nostri in ceea ce privesc posibilele conflicte de interese ce pot aparea Intre noi si clientii
nostri sau Intre clientii nostri:
1. Conflictele de interese pot aparea in urmatoarele situatii:
Intre clientii nostri si Banca si/sau subsidiarele acesteia, salariatii bancii si/sau ai subsidiarelor acesteia,
atunci cand sunt furnizate servicii de investitii/servicii conexe, in special in urmatoarele domenii:
finantare; analiza financiara; administrarea fondurilor; investment banking; distributie retail;
executarea ordinelor clientilor, tranzactionare in contul tertilor; tranzactionare in cont propriu;
custodia valorilor mobiliare.
Conflictele de interese pot aparea in special in urma relatiilor Bancii si/sau ale subsidiarelor acesteia
cu emitentii de instrumente financiare, prin participare in cadrul consiliilor de supraveghere sau a
comitetelor de avizare sau ale emitentilor de instrumente financiare cu Banca si/sau cu subsidiarele
acesteia, in calitate de clienti ai Bancii si/sau ai subsidiarelor acesteia.
De asemenea conflictele de interese mai pot aparea in urma relatiilor bancii si/sau ale subsidiarelor
acesteia cu emitentii de instrumente financiare atunci cand emitentul este o subsidiara a bancii si/sau
a uneia dintre subsidiarele acesteia sau banca si/sau o subsidiara a acesteia are o detinere directa sau
indirecta in capitalul social al emitentului de instrumente financiare.
Mai mult, conflictele de interese pot aparea atunci cand Banca si/sau subsidiarele acesteia participa la
emiterea de instrumente financiare ale emitentului in cauza; este creditorul sau garantul emitentului de
instrumente financiare; participa la elaborarea analizei financiare a emitentului de instrumente
financiare; efectueaza/obtine plati catre/de la emitentul de instrumente financiare; a initiat relatii de
cooperare cu emitentul de instrumente financiare sau opereaza direct sau indirect asocieri mixte
Impreuna cu emitentul de instrumente financiare.
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2. Conflictele de interese mai pot aparea si atunci cand banca si/sau subsidiarele acesteia sau
persoane individuale din cadrul Bancii si/sau din cadrul subsidiarelor acesteia au avut/au acces la
informatii care nu erau publice la momentul efectuarii tranzactiei sau exista stimulente in vederea
alegerii unui anume instrument financiar, in cursul analizei, acordarii de consultanta, emiterii
recomandarii sau in cursul executarii ordinelor clientului.

3. In vederea evitarii pe cat posibil a unor astfel de conflicte de interese, Banca noastra si/sau
subsidiarele acesteia au departamente cu responsabilitati clar definite.
In conformitate cu prevederile legale, noi si angajatii nostri suntem datori sa oferim servicii de
investitii financiare si servicii conexe Intr-o maniera profesionista si onesta, in cel mai bun interes al
clientilor nostri si evitand posibilele conflicte de interese.
In cadrul Bancii exista o structura/sistem de conformitate care include urmatoarele masuri in vederea
administrarii conflictului de interese:
Stabilirea unor arii de confidentialitate separate prin Ziduri Chinezesti (“Chinese walls”) care
reprezinta bariere virtuale sau fizice in diseminarea de informatii;
b. Stabilirea de reguli pentru efectuarea de tranzactii personale de catre angajatii Bancii, inclusiv
reguli speciale privind detinerea de conturi de custodie de catre angajatii din ariile de
confidentialitate;
c. Angajatii care se pot afla in situatii de conflict de interese sunt obligati sa dezvaluie aceste situatii
si operatiunile care genereaza situatiile de conflict de interese;
d. Mentinerea unei liste de instrumente financiare sub supraveghere (watch list) si a unei liste de
instrumente financiare restrictionate (restricted list) care pot conduce la situatii de conflict de
interese. Tranzactiile cu instrumente financiare aflate pe watch list permise in anumite conditii si
monitorizate, iar tranzactiile cu instrumente financiare de pe restricted list sunt interzise.
e. Mentinerea unui registru al persoanelor care activeaza in cadrul ariilor de confidentialitate.
f. Monitorizarea tranzactiilor cu instrumente financiare care pot genera conflicte de interese si sunt
efectuate de persoanele relevante din Banca;
g. Executarea ordinelor clientilor in conformitate cu politica de executare a ordinelor sau in
conformitate cu instructiunile clientului.
h. Reguli privind politica de cadouri si alte beneficii.
i. Training-ul angajatilor.
a.

4. Daca un conflict de interes nu poate fi evitat, vom informa prompt clientii nostri in conformitate
cu prevederile legale in materie. In acest caz putem renunta la a efectua orice evaluare, acorda
consultanta sau emite o recomandare referitoare la instrumentele financiare relevante.
5. La cererea expresa a clientilor vom furniza si alte detalii cu privire la solutionarea unor astfel de
situatii care pot genera potentiale conflicte de interese.
Orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispozitia
clientului in orice moment la cererea acestuia pe un suport durabil.
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Subsemnatul, __________________________________________, declar In conformitate cu
dispozitiile art. 60 alin. (6) din Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare corelat cu art.
64 si 67 din Regulamentul ASF 5/2019 privind reglementarea unor dispozitii referitoare la prestarea
serviciilor si activitatilor de investitii conform Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente
financiare ("Regulamentul 5/2019"), ca:

(1)

Sunt de acord cu Incheierea unui Contract la Distanta In vederea prestarii de catre Prestator a
Serviciilor in conditiile mentionate in Contract;

(2)

Am fost informat, pe suport dsurabil, inainte de semnarea Contractului la Distanta, cu privire la
toate elementele prevazute in art. 65 din Regulamentul 5/2019.

Declar ca am luat la cunostinta prevederile prezentului Contract, si am inteles si acceptat clauzele
acestuia si sunt de acord sa devin parte la acest Contract pentru a dobandi toate drepturile si a-mi
asuma toate obligatiile reglementate de acesta, impreuna cu toate anexele la acesta, care formeaza
parte integranta din Contract, in integralitatea lor. Am luat la cunostinta termenii si conditiile
Serviciilor oferite, am completat in mod corect Anexele, am primit Contractul, TCD si Pachetul
Informativ Client.
Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele Parti.
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