
CNP:

Persoană fizică /Reprezentată

Data naşterii:

E-mail:

Numele și prenumele:

Dane
identykacyjne

Locul naşterii: Sex: Cetăţenia:

6)PEP :

Domiciliul
stabil

Dane
kontaktowe

Tel.: Mobil:

Nr actului de identitate: Eliberat de către: La data de: Valabil până:

Mob. SMS de autenticare:

7)U.S. person :

Funcţia:

Strada: Nr casei:

Localitatea:

Codul poştal:

Statul:

Nr de orientare:

District:

NuDa NuDa

Societatea comercială/Denumire:

Înregistrată la Ociul registrului comerţului de pe lângă tribunalul:

Sediul 

Numărul de ordine: Data:

Adresa pentru
corespondenţă 

Strada:

Tel.:

Nr casei:

Localitatea:

Codul poştal:

Statul:

Date de contact

E-mail:

Obiectul activităţii (conform Certicatului
de înregistrare sau Registrului Comerţului):

CUI: CIF:

Fax:

Www:

Nr de orientare:

District:

3)Persoana de control/Proprietarul real :

1)Comunicare comercială :

5)Persoana de control PEP :4)Persoana de control a Clientului U.S. person :

Nr.de înregistrare:Administraţia nanţelor publice în:

Strada: Nr casei:

Localitatea:

Codul poştal:

Statul:

Nr de orientare:

District:

NuDa 2)U.S. person : NuDa

NuDa NuDa

Contract-cadru pentru
prestarea serviciilor de plăți

şi

1) Consimţământul pentru trimiterea comunicărilor comerciale conform art. VII. 1 al .10. CCG.
2) Declaraţia Clientului  cu privire la poziţia sa în sensul FATCA. Acest concept este denit în art. II. CCG.
3) În cazul proprietarului adevărat se introduc date identice ca în cazul Persoanei împuternicite.
4) Declaraţia persoanei de control  cu privire la poziţia sa în sensul FATCA. Acest conceptul este denit în art. II. CCG.
5) Declaraţia persoanei de control cu privire la poziţia sa ca Persoană expusă politic, după cum acest concept este denit în art. II CCG.
6) Declaraţia persoanei autorizate cu privire la poziţia sa ca Persoană expusă politic, cum este acest termen denit în art. II CCG.
7) Declaraţia persoanei autorizate a Clientului  cu privire la poziţia sa în sensul FATCA. Conceptul este denit în art. II Art. I. Deniţia termenilor CCG.

Versiunea: 1/2016Numărul contractului:
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Părţile contractante:
AKCENTA CZ a.s. cu sediul în Praga 1, Salvátorská 931/8, Cod poştal 110 00, Republica Cehă, CUI 251 63 680, CIF CZ 251 63 680, înregistrată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Orăşenesc din Praga, Secţiunea B, nr. dosarului 9662
Adresa pentru corespondenţă: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, Republica Cehă, info@akcenta.eu
(în continuare doar „AKCENTA“) pe de o parte



(în continuare doar „Client“) pe de altă parte

Părţile contractului au încheiat în data, luna şi anul menţionate mai jos în conformitate u prevederile § 1746 al. 2 legii nr. 89/2012 Colecţie, cod civil, în vigoare (în 
continuare doar „Codul civil“) şi în sensul prevederilor § 74 al. 1 şi urm. legii nr. 284/2009 Colecţie, privind plăţile, în vigoare (în continuare doar „LSP“) acest 
Contract-cadru privind tranzacţii cu valuta străină și servicii de plăţi (în continuare doar „Contract“):

Articolul I.
Definiţia

În scopul acestui contract sau oricărei alte anexe termenii şi deniţiile sunt explicate în art. I. punctul 1 Condiţiilor comerciale generale (în continuare doar 
„CCG”), care sunt parte integrantă a acestui Contract.

Articolul II.
Obiectul Contractului

1. Obiectul prezentului Contract este de a deni condiţiile, drepturile şi obligaţiile Părţilor contractante pentru executarea Serviciilor de plăţi în special 
Tranzacţiilor spot, la rata de schimb oferită de AKCENTA, în conformitate cu Ordinele Clientului, 

2. AKCENTA se obligă să acorde Clientului pe baza aprobării corespunzătoare emise de Banca Naţională Cehă, Servicii de plăţi, iar acestea întotdeauna pe 
baza Instrucţiunilor sau Ordinelor Clientului. Clientul de asemenea are deschis accesul la OLB şi CCI deschis și administrat.

3. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul se obligă să plătească societăţii AKCENTA comision pentru efectuarea Serviciilor de Plăţi, iar acestea în 
condiţii stabilite de prezentul Contract şi Lista de comisioane a societăţii AKCENTA. Clientul este de acord în mod exclusiv că toate Serviciile de plăţi 
acordate de AKCENTA pe baza prezentului Contract sunt taxate în conformitate cu Lista de comisioane actuală a societăţii AKCENTA, care este 
accesibilă pe site-ul societăţii AKCENTA.

4. Părţile contractante se obligă ca în cadrul derulării prezentului Contract să procedeze în conformitate cu condiţiile convenite de acesta şi în conformitate 
cu prescripţiile legale în vigoare.

Articolul III.
Încheierea convenţiilor privind acordarea Serviciilor de plată

1. Convenţiile individuale privind acordarea Serviciilor de plată între AKCENTA şi Client vor  încheiate:
i. prin intermediul liniilor telefonice înregistrate stabilite de AKCENTA; sau
ii. prin intermediul OLB.

2. Înainte de încheierea convenţiei privind efectuarea Serviciilor de plăţi solicitate, AKCENTA va pune la dispoziţia Clientului Parametrii Generali (în special 
cursul de schimb) şi comisioanele pentru serviciile acordate în conformitate cu Lista de comisioane actuală a societăţii AKCENTA. Convenţia privind 
prestarea Serviciilor de plăţi este realizată în momentul, când Clientul îşi va da acordul necondiţionat cu Parametrii Generali ai tranzacţiei. Ulterior Clientul 

6)  Declaraţia persoanei autorizate cu privire la poziţia sa ca Persoană expusă politic, cum este acest termen denit în art. II CCG.
7)  Declaraţia persoanei autorizate a Clientului  cu privire la poziţia sa în sensul FATCA. Conceptul este denit în art. II Art. I. Deniţia termenilor CCG.
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obţine Conrmarea, care validează condiţiile de acordare ale Serviciilor de plată (vezi în amănunt CCG art. IV.4).
3. Pentru excluderea echivocurilor se va stabili în mod expres, că validarea Parametrilor Generali nu poate conţine niciun fel de adăugiri, restricţii, corecturi 

sau alte modicări. Fiecare modicare reprezintă o nouă propunere a Clientului. Convenţia pentru acordarea Serviciilor de Plăţi este în asemenea caz 
încheiată doar atunci, când această propunere este în mod expres aprobată de către AKCENTA Clientului.

Articolul IV.
Declaraţia Clientului

1. Clientul declară, că:
i. este persoana având personalitate juridică competentă pentru încheierea prezentului Contract şi îndeplinirea obligaţiilor care rezultă din acesta;
ii. încheierea prezentului Contract este în conformitate cu actele constitutive şi prescripţiile interne care reglementează procesul de luare a deciziilor şi 

acţiunea juridică în favoarea Clientului;
iii. înainte de semnarea prezentului Contract, a luat la cunoştinţă în totalitate CCG în vigoare, Lista de comisioane a societăţii AKCENTA, Broşura 

informativă, Regulamentul de reclamaţii şi alte anexe menţionate în lista de anexe şi propunerea prezentului Contract, aceste documente le-a înţeles 
şi cu conţinutul lor este de acord fără rezerve. Este conştient, că AKCENTA este pregătită să-i acorde în mod repetat oricând aceste informaţii pe 
durata relaţiei contractuale şi toate informaţiile sunt la dispoziţie pe site-ul societăţii AKCENTA www.akcenta.ro.

iv. mijloacele bănești utilizate în legătură cu acordarea serviciilor în conformitate cu prezentul Contract nu provin din afaceri ilegale şi scopul încheierii 
tranzacţiilor nu este tendinţa de legalizare a originii lor;

v. toate informaţiile pe care le-a pus la dispoziţie societăţii AKCENTA în legătură cu încheierea şi îndeplinirea prezentului Contract sunt complete, 
exacte, corecte şi nu sunt eronate;

vi. Persoanele autorizate ale Clientului sunt persoane, pe care clientul le-a împuternicit în mod corespunzător ca pentru el în numele lui şi în contul lui să 
încheie Servicii de plăţi în domeniul corespunzător şi să se folosească şi de restul serviciilor acordate de către AKCENTA pe baza prezentului 
contract;

vii. Prin încheierea contractului, AKCENTA şi Clientul au convenit în mod expres, că AKCENTA nu este obligată să îndeplinească obligaţiile sale faţă de 
Client, dacă Clientul nu îndeplineşte obligaţiile sale din Contract faţă de AKCENTA 

2. Declaraţia clientului în conformitate cu aliniatul 1 se consideră repetată întotdeauna la încheierea Serviciului de plăţi şi în continuare oricând pe toată 
durata Serviciului de plăţi .
În cazul în care Clientul constată, că unele declaraţii menţionate în aliniatul 1 nu corespund realităţii, informează în scris fără întârziere AKCENTA şi pune la 
dispoziţia rmei AKCENTA toate informaţiile necesare sau solicitate de AKCENTA care conrmă adevărurile susţinute. Concomitent, Clientul se obligă 
să ia toate măsurile, în aşa fel ca atât Clientul cât şi AKCENTA să poată îndeplini toate obligaţiile lor şi ca poziţia societăţii AKCENTA să nu e atinsă negativ 
prin faptul că declaraţia Clientului nu corespunde realităţii. 
Dacă societăţii AKCENTA apare pagubă ca rezultat al faptului că orice declaraţie a Clientului în temeiul prezentului articol se dovedește a  incompletă ori 
neadecvată realităţii, Clientul se angajează să furnizeze societăţii AKCENTA compensarea daunelor, care au apărut ca rezultat al acesteia. 

3. Clientul ia la cunoştinţă, că:
i. Momentul de atingere a cursului de schimb solicitat de Client în cadrul Serviciului solicitat va  stabilit de AKCENTA;
ii. AKCENTA este îndreptăţită să refuze să primească Indicaţii sau Ordin fără menţionarea motivului;
iii. AKCENTA nu este răspunzătoare pentru reţineri în scopul asigurării impozitului, nici pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de 

impozitare ale Clientului;
iv. dacă vreuna din declaraţiile Clientului menţionate în aliniatul 1, chiar şi parţial, se va arăta ca neadevărată sau va deveni neadevărată, AKCENTA are 

dreptul să refuze acordarea Serviciilor şi efectuarea Serviciului de plăţi, să se retragă din Serviciul de plăţi convenit sau să rezilieze prezentul Contract;
v. AKCENTA nu răspunde pentru niciun prejudiciu care i-a apărut Clientului ca urmare: 

a. a hotărârii societăţii AKCENTA conform punctului (ii) şi (iv);
b. Indicaţiei incorecte sau Ordinului incorect ale Clientului 
c. destăinuirea, pierderea sau înstrăinare parolei de acces la CCI, parolei la OLB, codului de siguranţă sau altul cod pentru mijloacele de siguranţă, 

sau pierderea ori înstrăinarea telefonului mobil sau altui aparat pe care sosesc parolele sau de pe care parolele sunt trimise, din partea 
Clientului. Prin aceasta nu este atinsă răspunderea societăţii AKCENTA conform prevederilor corespunzătoare LSP;

d. neefectuarea de către Client a tranzacţiei de plată solicitate în mod corespunzător şi la timp, dacă nu au fost îndeplinite condiţiile stabilite de 
prescripţiile legale, Contract şi CCG;

e. rezilierea Contractului sau întârzierea acordării Serviciului, la care s-a ajuns în conformitate cu Cerinţele prescripţiilor legale şi Contractului, în 
special în cazul Termenului de plată amânat pentru Serviciile de plată;

f. imposibilitatea realizării modului de încheiere a convenţiilor privind Serviciile de plată specicate în art. IV.4 CCG sau Tranzacţiilor specicate în 
art. V.2 CCG din motive, care nu sunt sub controlul societăţii AKCENTA, în special în cazul Dereglării pieţei, dereglării pentru care răspunzător 
este Clientul sau oricare terţe persoane; împrejurările care ţin de forţă majoră, Nefuncţionarea OLB etc.

vi. Înainte de semnare s-a desfăşurat identicarea Clientului sau reprezentantului său de către AKCENTA în sensul identicării conform legii AML.

Articolul V.
Dispoziţii finale

1. In cadrul îndeplinirii obligaţiilor conform prezentului Contract, vor  adunate şi prelucrate de AKCENTA date personale ale Clientului și angajaţilor săi, 
eventual altor persoane legate de Client, Clientul prin semnarea prezentului Contract conrmă, că este de acord cu asemenea adunare şi prelucrare a 
datelor personale și acolo, unde o solicită prescripţiile legale în vigoare, a făcut rost sau va face rost de asemenea date personale adunate şi prelucrate de la 
angajaţii săi, eventual alte persoane legate de el, acord în mărimea stabilită de prescripţiile legale corespunzătoare și asemenea aviz îl va acorda societăţii 
AKCENTA la cerere. Acest acord este valabil şi în vigoare doar pe perioada de durată a prezentului Contract. După expirarea acestui Contract 
AKCENTA este obligată să lichideze datele personale corespunzătoare, cu excepţia cazului în care nu este stabilit altfel de prescripţiile legale 
corespunzătoare, sau orice hotărâri administrative sau juridice care se referă altfel la Client sau AKCENTA.

2. Condiţiile nespecicate în prezentul Contract, în special însă procesul de convenire şi executare a Serviciilor de plată şi investiţii, se subordonează CCG şi 
Condiţiilor produsului, care reprezintă condiţiile comerciale în sensul § 1751 Cod civil şi prescripţiilor legale corespunzătoare. În cazul în care unele 
prevederi ale prezentului Contract vor  în contradicţie cu prevederile CCG şi Condiţiile produsului, are prioritate tratarea problemei respective 
conţinute în prezentul Contract.

3. Părţile contractului sunt obligate să păstreze condenţialitatea privind obiectul îndeplinirii prezentului Contract, privind toate problemele care le-au aat 
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în legătură cu prezentul Contract, precum şi celelalte probleme legate de prezentul Contract şi obiectului său de îndeplinire. Pentru excluderea dubiilor, 
încălcarea condenţialităţii nu se consideră declararea informaţiei conform primei propoziţii Reprezentanţilor comerciali ai societăţii AKCENTA conform 
LSP,  

4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nelimitată, la care este valabil, că intră în vigoare la data semnării sale de către părţile contractului.
5. În cazul în care prezentul Contract nu este încheiat în prezenţa ambelor Părţi contractante, este valabil, că prezentul Contract nu va  încheiat, dacă 

Clientul va semna cu vreo modicare sau abatere, chiar şi nesubstanţială, sau cu anexă, cu excepţia cazului în care AKCENTA va aproba ulterior asemenea 
modicare sau abatere ori anexă. 

6. Prezentul Contract poate  modicat doar prin convenţia Părţilor contractante, iar aceasta sub forma anexelor scrise numerotate, semnate de ambele 
Părţi contractante. AKCENTA este îndreptăţită să propună modicarea prezentului Contract prin punerea la dispoziţie enumerării modicărilor solicitate 
Clientului pe suport durabil de date, predat cel târziu două luni înainte de data, când modicarea Contractului intră în vigoare. Clientul are dreptul să 
refuze propunerea de modicări. Dacă Clientul refuză propunerea societăţii AKCENTA pentru modicarea Contractului, are dreptul ca să rezilieze 
Contractul înainte de ziua, când modicarea ar intra în vigoare, fără plată şi cu efect imediat. Prevederile art. VII al. 8 CCG prin aceasta nu sunt atinse.

7. Părţile contractului au convenit în mod expres, că prezentul Contract este guvernat de legislaţia Republicii Cehe, în special de Codul civil, LSP şi LAPC. 
Pentru soluţionarea litigiilor din prezentul contract sunt competente instanţele Republicii Cehe. 

8. Contractul este încheiat în limba română, în care va avea loc, de asemenea, toată comunicaţia între AKCENTA și Client.
9. Prezentul contract este încheiat în 2 (două) exemplare cu valabilitatea şi vigoarea originalului, la care ecare dintre părţile contractului va obţine 1 (un) 

exemplar al Contractului.
10. Prezentul Contract împreună cu toate anexele sale, care sunt parte componentă a acestuia, reprezintă convenţia integrală a Părţilor contractante şi 

înlocuieşte toate convenţiile verbale şi/sau scrise legate de obiectul prezentului Contract.
11. Parte integrantă a prezentului Contract sunt următoarele anexe:

Pentru AKCENTA CZ, a.s. 

Pentru Client

Funcţia

Semnătură (Partenerul de afaceri/reprezentant conform împuternicirii)

În:

La data de:

Prenumele şi numele

Funcţia

Semnătură

În:

La data de:

Prenumele şi numele

Funcţia

Semnătură

În:

La data de:

Prenumele şi numele

Funcţia

Semnătură

În:

La data de:

Prenumele şi numele

Anexa nr. 1
Lista persoanelor autorizate, adică persoanelor autorizate să reprezinte Clientul (identicarea persoanelor autorizate de Client 
pentru efectuare Tranzacţiilor la termen, folosirea altor servicii acordate Societăţii şi semnarea Conrmării în numele Clientului, 
Specimene de semnătură ale persoanelor împuternicite)

Anexa nr. 2 Lista conturilor curente ale Clientului

Anexa nr. 3 Condiţiile comerciale generale ale societăţii AKCENTA CZ a.s.

Anexa nr. 4 Broşura informativă a societăţii AKCENTA CZ a.s.

Anexa nr. 5 Lista de comisioane

12. În cazul, în care orice fel de prevedere a prezentului Contract se va arăta ca nevalabilă, neefectivă sau inaplicabilă şi poate  separată, celelalte prevederi ale 
prezentului contract rămân neatinse. 

Reprezentantul comercial sau angajatul societăţii AKCENTA declară, că pe baza documentelor înaintate a efectuat identicarea Clientului inclusiv Persoanelor 
autorizate, dacă sunt menţionate, iar contractul a fost semnat în prezenţa lui.
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