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PRESCURTĂRI

AKCENTA  AKCENTA CZ a.s., societate comercială cu sediul în Praga 1, Salvátorská 931/8, Cod poştal 110 00, 
Republica Cehă, CUI: 251 63 680, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipal 
din Praga, Secţiunea B, nr. dosar: 9662

BEN   Atribut al plăţii, pentru utilizarea căruia toate taxele sunt plătite de beneciar

CC   Contract-cadru pentru furnizarea de servicii de plată/Contract-cadru pentru furnizarea serviciilor de 
plăţi şi investiţii 

CCG   Condiţii comerciale generale ale AKCENTA, care sunt parte inseparabilă a CC

CCI   Cont curent intern (de plăţi)

CPF   Cont de plăţi xe

DVM   Dealer de valori mobiliare

FX   Foreign Exchange –  piaţa valutară

IBAN   Este un număr internaţional al contului bancar care permite efectuarea de plăţi în şi din străinătate 

IP   Instituţie de plată

LAPC   Legea nr. 256/2004 privind afacerile pe piaţa de capital, cu modicările ulterioare 

Legea AML  Legea privind anumite măsuri împotriva legalizării veniturilor din activitate frauduloasă şi nanţarea 
terorismului, în varianta curentă (M.O. 253/2008)

LPB   Legea nr. 21/1992 privind băncile, cu modicările ulterioare

LSP   Legea nr. 284/2009 privind relaţiile de plată, cu modicările ulterioare

OLB   Aplicaţia internet ON-LINE BROKER

OUR   Atribut al plăţii, pentru utilizarea căruia toate taxele sunt plătite de plătitor

PF   Persoană zică

PJ   Persoană juridică

RC   Reprezentant comercial/reprezentant legal (conform LSP şi LAPC) 

SHA   Atribut al plăţii, pentru utilizarea căruia taxele bancare sunt plătite de plătitor, iar celelalte taxe le achită 
beneciarul. Codul achitării SHA este obligatoriu la transferurile în/din statele membre UE/SEE în 
monedele statelor membre UE /SEE.

SV   Simbol variabil – reprezintă un identicator de plăţi în plăţile interne. Lungimea sa maximă este de 10 
caractere şi se compune numai din cifre.

SWIFT   Dispozitiv utilizat în special pentru plăţile internaţionale. În cadrul SWIFT-ului ecare bancă 
participantă are propriu cod unic (BIC), prin care se identică. 

Denirea termenilor este inclusă în Condiţiile comerciale generale ale AKCENTA (CCG)
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1. INFORMAŢII DE BAZĂ DESPRE AKCENTA
AKCENTA CZ a.s., cu sediul în Salvátorská 931/8, 110 00 Praga 1, Republica Cehă, CUI: 251 63 680, înregistrată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, Secţiunea B, nr. dosar: 9662, sediul AKCENTA/adresa de corespondenţă: 
Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové 2, Republica Cehă, info@akcenta.eu (în continuare „AKCENTA“). La datele de 
contact menţionate mai sus, Clientul are dreptul de a solicita furnizarea de informaţii suplimentare şi informaţii privind condiţiile 
contractuale pentru oferirea de servicii de plăţi şi de investiţii.

AKCENTA se supune reglementărilor Băncii Naţionale Cehe (ČNB) cu sediul în Na Příkopě 28, 115 03 Praga 1. AKCENTA este 
trecută în registrul de evidenţă al ČNB, la sectorul Instituţii de plată şi sucursale ale instituţiilor de plată străine şi la sectorul Dealeri 
de valori mobiliare şi sucursale ale dealerilor străini de valori mobiliare.

AKCENTA declară că, în baza hotărârii ČNB cu privire la acordarea autorizaţiei pentru activităţi ale instituţiilor de plăţi şi 
autorizaţiei pentru activităţi ale dealerului de valori mobiliare, este împuternicită să ofere serviciile menţionate mai jos. În baza 
noticării, AKCENTA oferă aceste servicii în Republica Cehă, Slovacia, Polonia, Ungaria şi România. 

a) Servicii de plată în conformitate cu LSP: depunerea de numerar în contul de plată gestionat de AKCENTA, retragerea de 
numerar din contul de plată gestionat de AKCENTA, efectuarea transferului mijloacelor nanciare, emiterea şi administrarea 
instrumentelor de plată şi a dispozitivelor pentru acceptarea instrumentelor de plată, efectuarea transferurilor de mijloace 
nanciare pentru care plătitorul sau beneciarul nu utilizează cont de plată la furnizorul plătitorului, (nr. 2011/1199/570 şi nr. 
înreg.2009/1329/571 din data de 04.02.2011).

b) Activitatea dealerului de valori mobiliare, conform LAPC, în gama de servicii principale de investiţii, adică adoptarea şi 
transmiterea instrucţiunilor referitoare la instrumentele de investiţii, elaborarea instrucţiunilor referitoare la instrumentele de 
investiţii pentru contul clientului, tranzacţionarea cu instrumentele de investiţii pentru contul propriu, şi toate acestea în ceea 
ce priveşte instrumentele de investiţii conform § 3, alineatul 1, litera d) şi serviciile de investiţii suplimentare: păstrarea în 
siguranţă şi administrarea instrumentelor de investiţii, inclusiv serviciile conexe, toate în legătură cu furnizarea de opţiuni, 
contracte futures, swapuri, contracte forward şi alte instrumente, ale căror valoare este legată de cursul sau de valoarea 
mobiliarelor, ratele de schimb, rata dobânzii sau de venitul din dobândă, precum şi alte derivate, indici nanciari sau indicatori 
nanciari cantitativi, şi din care reiese dreptul la decontare în numerar sau dreptul de furnizare a valorii de proprietate la care se 
referă valoarea acestora (nr. 2009/5139/570 nr.înreg./2008/2235/571).

Informaţii obligatorii

AKCENTA furnizează informaţii sub formă de informaţii publice obligatorii, conform legii pe paginile de internet ale AKCENTA 
http://www.akcenta.ro/. Pe paginile de internet ale AKCENTA, Clientul are posibilitatea de a lua la cunoştinţă îndeosebi despre 
CCG, modelul CC, inclusiv anexele acestuia, Regulamentul de reclamaţii şi Lista de comisioane valabile.

În plus, Clientul poate consulta informaţiile publice obligatorii în formă tipărită la sediul AKCENTA. Atenţionarea Clientului cu 
privire la modicarea substanţială a conţinutului informaţiilor furnizate de AKCENTA se face întotdeauna pe paginile de internet 
ale AKCENTA. Informaţiile pe suport de hârtie pot  solicitate la sediul AKCENTA.

AKCENTA este obligată prin lege să depună un raport anual pentru colecţia de documente a Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Municipal din Praga. Clientul poate consulta raportul anual la cerere, atât la sediul AKCENTA, cât şi la registratura instanţei.

2. INFORMAŢII DE BAZĂ PRIVIND OFERIREA DE SERVICII DE PLATĂ 
Obiectul serviciului de plăţi este procesarea şi decontarea tuturor operaţiunilor de plăţi încheiate cu Clientul în numele 
AKCENTA. Se mai adaugă administrarea evidenţei activelor clientului/ordonatorului şi încredinţarea instrumentelor nanciare la 
CCI. Pentru executarea operaţiunilor de plată sunt utilizate conturi xe la băncile sau cooperativele de credit – lista actualizată 
a conturilor xe pentru ecare ţară este acesibilă pe paginile de internet ale AKCENTA.

În cadrul procesării şi decontării operaţiunilor de plată sunt realizate următoarele operaţiuni:

a) operaţiuni de plată cu conversii valutare 
- în contul Clientului 
- în contul unei terţe părţi (partener al Clientului)
- în contul curent de plăţi (CCI)

b) evidenţa activelor Clientului şi în CCI 

c) operaţiuni de plată fără conversie monetară din CCI 
- în contul Clientului 
-  în contul bancar (de plată) sau CCI al unei terţe părţi (partenerul Clientului)

d) operaţiuni de plată cu conversii monetare din CCI 
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- în contul bancar al Clientului 
- în contul bancar (de plată) al unei terţe părţi (partenerul Clientului)

e) înregistrarea mijloacelor băneşti primite în CCI 

f ) operaţiuni de plată la termen cu conversiuni monetare

g) AKCENTA nu oferă ca serviciu operaţiuni de plată din iniţiativa beneciarului (debit).

Operaţiunile de plată cu conversie de monedă (tranzacţii spot) – AKCENTA oferă rate de schimb individuale pentru achiziţionarea 
de o monedă la contravaloarea unei alte monede cu termen de scadenţă în ziua încheierii tranzacţiei sau cel mai târziu în a cincea zi 
lucrătoare (inclusiv). AKCENTA efectuează conversia pe baza comenzilor ferme ale Clientului, la nivelul de curs dorit şi la valoarea 
prestabilită. AKCENTA nu are dreptul să modice în mod unilateral şi fără o noticare prealabilă acordul părţilor cu privire la cursul 
de schimb. AKCENTA nu are nicio limită cu privire la valoarea totală a operaţiunilor de plată executate cu ajutorul mijloacelor de 
plată pentru o anumită perioadă de timp.

AKCENTA informează pe client că instrumentele nanciare pentru CCI nu sunt de interes.

Informaţiile obligatorii prevăzute în Confirmarea operaţiunii de plată 

Fiecare confirmare a tranzacţiilor de plată trebuie să conţină următoarele informaţii:

- numele companiei Clientului şi datele de identicare ale acesteia (numărul Contractului-cadru, CUI, sediul social/adresa, 
la PF numele, prenumele, data naşterii, adresa de domiciliu);

- numele companiei AKCENTA şi datele de identicare ale acesteia (CUI, sediul/adresa sediului);

- simbolul variabil al operaţiei de plată;

- data şi ora recepţionării operaţiunii de plată;

- suma şi moneda operaţiunii de plată;

- după caz, rata de schimb a cursului negociat;

- după caz, rata de schimb a sumei şi moneda contravalorii;

- numărul contului de plăţi al beneciarului instrumentelor nanciare din operaţiunea de plată;

- informaţii despre comisioane, în cazul în care comisionul se compune din mai multe părţi, defalcarea ecărui element;

- data transmiterii mijloacelor băneşti din contul de plată x al AKCENTA în contul de plată precizat în ordinul de plată

În cazul operaţiunilor de plată în străinătate mai sunt obligatorii şi următoarele informaţii:

 - denumirea băncii străine, statul, codul SWIFT, codul internaţional de identicare al băncii (BIC);

- numărul contului de plată (unitatea în format IBAN este obligatorie pentru statele UE);

- comisioanele OUR, BEN, SHA, Europlata;

- motivul operaţiunii de plată (ID-ul operaţiunii de plată, factura).

Dacă la operaţiunea de plată lipsesc anumite informaţii, AKCENTA contactează pe Client şi îi solicită acestuia completarea 
ordinului de plată. În cazul în care Clientul efectuează operaţiunea de plată pentru un nou beneciar (partenerul clientului), care nu 
este luat în evidenţă în sistemul intern al AKCENTA, AKCENTA solicită de la Client completarea unui formular cu date despre 
beneciar. Formularul respectiv este accesibil pe paginile WEB ale AKCENTA, la secţiunea Service pentru clienţi / Documente 
model. După aceea, AKCENTA efectuează controlul informaţiilor obţinute de la Client (în special verică numărul IBAN şi codul 
SWIFT) în scopul executării operaţiunii de plată.

 

3.  PRELUCRAREA OPERAŢIUNILOR DE PLATĂ 
CONTROLUL ACOPERIRII FINANCIARE A OPERAŢIUNII DE PLATĂ

Toate operaţiunile de plată încheiate sunt luate în evidenţă în sistemul intern al AKCENTA. În ziua următoare datei în care a fost 
negociată operaţiunea de plată, AKCENTA verică dacă pentru ecare operaţiune de plată încheiată a primit acoperirea nanciară 
din partea Clientului în contul x al AKCENTA ori este un disponibil sucient rămas în CCI al Clientului. În situaţia în care 
operaţiunea de plată este plătită din partea Clientului, sau este sucient disponibil rămas în CCI, aceasta este inclusă în prelucrarea 
următoare.

DECONTAREA OPERAŢIUNILOR DE PLATĂ 

În cazul în care conrmarea operaţiunii de plată conţine anumite date necesare, iar Clientul şi-a achitat obligaţia sa pentru contul x 
al AKCENTA sau este sucient disponibil rămas în CCI-ul Clientului, urmează efectuarea operaţiunii de plată din partea 
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AKCENTA – respectiv plata din contul de plată x al AKCENTA. Toate operaţiunile de plată sunt plătite în conformitate cu 
condiţiile convenite în ordinul de plată.

Dovada de decontare a operaţiunii de plată conţine următoarele informaţii:

- datele de identicare ale Clientului (numărul CC, CUI, sediul social/adresa, la PF numele, prenumele, data naşterii, adresa de 
domiciliu);

- datele de identicare ale AKCENTA (CUI, sediul social/adresa);

- simbolul variabil al operaţiunii de plată;

- data şi ora de primire a operaţiunii de plată;

- suma şi moneda operaţiunii de plată;

- în cazul schimbării monedei, cursul negociat, precum şi valoarea şi moneda contravalorii;

- numărul contului de plăţi al beneciarului mijloacelor nanciare din operaţiunea de plată.

În cazul operaţiunii de plată în străinătate, sunt obligatorii următoarele date: 

- date despre taxe, în cazul în care taxa se compune din mai multe părţi, defalcarea ecărui element;

- data de transmitere a mijloacelor băneşti din contul de plată x al AKCENTA în contul de plată menţionat în ordinul de plată.

4. DEPOZITE ÎN NUMERAR
AKCENTA nu are ca strategie acceptarea depozitelor în numerar. În cazul în care Clientul justică legitimitatea/necesitatea unei 
astfel de proceduri şi AKCENTA îşi exprimă acordul în scris, AKCENTA acceptă depozite în numerar în contul de plată x, în 
condiţiile de mai jos.

În cazul în care Clientul depune numerar în valoare mai mare de 15.000 EUR sau echivalentul într-o altă monedă (conform § 28 din 
Legea AML), AKCENTA va solicita întotdeauna de la client dovada provenienţei banilor (de exemplu, factura, declaraţia pe 
proprie răspundere ş.a.). AKCENTA poate solicita dovada documentelor de provenienţă a banilor şi în cazul în care sumele 
depuse sunt foarte apropiate de limita de 15.000 EUR sau sunt împărţite în mod deliberat, astfel încât clientul să evite această 
obligaţie sau ori de câte ori consideră necesar.

În cadrul Listei de comisioane, comisioanele pentru depunerea în numerar sunt percepute Clienţilor.

5. OPERAŢIUNI DE PLATĂ NEAUTORIZATE ŞI OPERAŢIUNI DE PLATĂ 
EFECTUATE INCORECT LA BANCA LA CARE AKCENTA DEȚINE UN CPF

Clientul suportă pierderea din operaţiunile de plăţi neautorizate la suma echivalentă a 150 EUR, în cazul în care pierderea 
respectivă a fost cauzată prin utilizarea unui instrument de plată pierdut sau furat sau prin abuzul unui instrument de plată în cazul în 
care Clientul nu a reuşit să asigure caracteristicile personalizate de securitate ale acestuia. Clientul suportă pierderea operaţiunilor 
de plăţi neautorizate în întregime în situaţia în care pierderea respectivă a fost cauzată de comportamentul său fraudulos sau prin 
faptul că intenţionat ori printr-o neglijenţă gravă a încălcat oricare din obligaţii care îi revin în CCG sau CC. Cele prezentate mai sus 
nu se aplică în cazul în care Clientul nu a acţionat în mod fraudulos şi pierderea a intervenit după ce Clientul a declarat pierderea, 
furtul sau însuşirea ilegală a instrumentului de plată ori AKCENTA nu a reuşit să se asigure că Clienţii au la dispoziţie mijloace 
adecvate care să permită în orice moment să declare pierderea, furtul, utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată 
a instrumentului de plată.

Clientul are dreptul de a raporta printr-un mod stabilit în Regulamentul de reclamaţii efectuarea neautorizată şi/sau incorectă 
a operaţiunii de plată a AKCENTA fără întârzieri justicate după ce a aat despre aceasta, dar nu mai târziu de 13 luni din ziua 
efectuării tranzacţiei.

AKCENTA răspunde Clientului pentru executarea incorectă a operaţiunii de plată conform § 117 din LSP.

În cazul operaţiunilor de plată executate incorect de banca la care AKCENTA are deschis un CCI, AKCENTA este obligată să 
solicite băncii care a executat incorect operaţiunea de plată să opereze corecturile necesare, conform § 20c din LPB. AKCENTA nu 
execută operaţiuni de plată pentru Client în temeiul § 103 din LSP, la care beneciarul sau plătitorul emite un ordin de plată prin 
intermediul beneciarului.

6. REGULILE AKCENTA PRIVIND SPĂLAREA BANILOR (AML)
În domeniul luptei împotriva spălării banilor, AKCENTA procedează în conformitate cu legea nr. 253/2008 privind unele măsuri 
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împotriva legalizării veniturilor din activităţi ilicite şi nanţarea terorismului şi în conformitate cu legea nr. 69/2006 privind punerea 
în aplicare a sancţiunilor internaţionale. Prin urmare, AKCENTA nu realizează tranzacţii nanciare care sunt îndreptate către ţări 
care aplică măsuri AML/CFT cu totul inadecvate. Printre aceste ţări sunt incluse Coreea de Nord şi Iran. Alte ţări de risc în care 
AKCENTA nu realizează tranzacţii nanciare sunt Cuba, Myanmar, Siria, Sudan şi Libia. AKCENTA respectă pe deplin 
recomandările Unităţii de Analiză Financiară din cadrul Ministerului de Finanţe şi acordă o prudenţă maximă atunci când intră în 
relaţii comerciale şi relaţii de plăţi cu persoanele şi instituţiile nanciare din ţările respective. AKCENTA refuză, în baza 
procedurilor interne, solicitările clienţilor de a executa operaţiuni în statele respective. AKCENTA procedează după aceleaşi 
norme şi faţă de toţi ceilalţi subiecţi care sunt cunoscuţi în cadrul UE ca ind cu risc sau sunt astfel apreciaţi de instituţiile 
guvernamentale şi similar.

AKCENTA, în conformitate cu prevederile legii AML, aplică politica de acceptare a clientului, în situaţia în care AKCENTA 
investighează provenienţa mijloacelor nanciare ale clientului, urmăreşte natura afacerii clientului, natura şi scopul relaţiei de 
afaceri, şi identică proprietarul real al clientului. În cadrul acestei agende, AKCENTA poate solicita clientului să furnizeze 
informaţii cu privire la plăţi, inclusiv documente care să demonstreze armaţiile clientului (facturi, contracte). Mai mult, AKCENTA 
efectuează un control regulat cu privire la actualitatea datelor colectate despre client. Acest control îl execută RC sau AKCENTA.

7. EVIDENŢA ACTIVELOR CLIENTULUI – GESTIONAREA CONTURILOR 
CURENTE INTERNE (CCI)

AKCENTA păstrează o evidenţă internă a proprietăţii clientului în CCI. CCI este administrat pentru ecare client individual şi 
păstrat în monede diferite, în funcţie de preferinţele clientului. CCI ajută la evidenţa operaţiunilor de plăţi şi a garanţiei de numerar 
pentru contractele futures ale Clientului. Fiecare client obţine un număr CCI împreună cu parola alocată. Clientul primeşte extrase 
lunare din CCI. Solicitarea ordinelor din CCI o poate face numai persoana autorizată (aşa cum este denită în CC), care se 
identică prin parola alocată. Clientul îşi poate administra CCI-ul propriu prin intermediul OLB (internet banking). Condiţiile 
detaliate de funcţionare a CCI şi OLB, în mod special descrierea măsurilor pe care trebuie să le aplice Clientul pentru protecţia 
caracteristicilor sale de securitate personalizată, precum şi informaţiile despre modul în care Clientul urmează să anunţe 
pierderea, furtul, accesarea sau utilizarea neautorizată a instrumentelor de plată, şi condiţiile pentru care Clientul poate bloca 
instrumentul de plată, sunt menţionate în CCG.

În CCI-ul său, Clientul nu poate transmite instrumente nanciare direct.. Mijloacele nanciare pot  trimise de client în CCI-ul său 
doar prin intermediul contului de plată cu regim special al AKCENTA deschis la bancă/casa de economii. De asemenea, în cazul 
operaţiunilor de plată de ieşire, mijloacele băneşti sunt transmise din contul de plată cu regim special deschis la bancă/casa de 
economii. CCI serveşte numai la evidenţa internă a activelor clienţilor AKCENTA şi la gestionarea acestora.

În cazul pierderii parolei de acces la CCI, Clientul primeşte un formular pentru schimbare, prin care solicită generarea unei parole 
noi. Operaţiuni efectuate în CCI:

a) Operaţiuni de plată fără conversie valutară:
- în contul Clientului;
- în contul unei terţe părţi (partenerul Clientului);

b) Operaţiuni de plată cu conversie valutară:
- în contul Clientului;
- în contul unei terţe părţi (partenerul Clientului);

c) Încărcarea de mijloace băneşti din operaţiunea de plată de intrare – încărcarea de mijloace băneşti în contul de plată x(în 
regim special) al AKCENTA deschis la bancă/casa de economii din iniţiativa partenerului Clientului sau din cea a clientului în 
sine şi vărsarea în CCI-ul Clientului.

d) La stabilirea unui drept de gaj asupra mijloacelor băneşti pe CCI – atunci când se negociază Serviciile, în special când se încheie 
un contract Futures, AKCENTA poate solicita furnizarea de garanţii în valoare de cel puţin la suma solicitată de AKCENTA, iar 
pe perioada oferirii de Servicii, în special pe perioada cât durează contractul futures, AKCENTA poate solicita creşterea 
garanţiilor la suma stipulată de AKCENTA, în cazul în care natura contractului futures respectiv o cere. Condiţiile acordării de 
garanţii către Client şi cheltuielile cu acestea sunt precizate printr-un acord special privind asigurarea nanciară, care este 
anexă la CC.

8. REFUZUL DE A EXECUTA UN ORDIN DE PLATĂ 
Conform prevederilor § 105, alineatul 1 din legea privind sistemul de plată, AKCENTA poate refuza executarea unui ordin de plată 
numai în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile contractuale pentru acceptarea acestuia sau în cazul în care acest lucru este 
stabilit de legislaţia în vigoare. În astfel de situaţii, nu se va accepta primirea ordinului de plată.

Condiţiile în care AKCENTA poate refuza executarea ordinului de plată sunt menţionate în CC, astfel AKCENTA poate 
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respinge executarea ordinului de plată în cazul în care:

a) Nu conţine cerinţele obligatorii denite în CC; 

b) Clientul nu a transferat în contul de plată x (în regim special) deschis de AKCENTA la bancă/casa de economii mijloacele 
băneşti necesare pentru executarea operaţiunilor de plată convenite, respectiv nu a transferat mijloace băneşti în suma 
convenită ori disponibilul său rămas în CCI este insucient pentru executarea operaţiunii de plată;

c) În cazul unui conict cu regulile AML, dacă respectivul conict se referă la Client în persoană sau la ordinul de plată în cauză.

8.1 Informarea Clientului despre refuzul ordinului de plată 

Dacă AKCENTA refuză executarea ordinului de plată, va informa Clientul despre acest fapt fără întârziere. Va indica motivele 
refuzului şi procedura de corectare a erorilor care au dus la refuzul executării. În cazul în care motivul refuzului este o încălcare 
a normelor AML, AKCENTA procedează conform normelor legale în vigoare. Taxele pentru corectarea greşelii din ordinul de 
plată sunt menţionate în Lista de comisioane a AKCENTA.

9. IREVOCABILITATEA ORDINULUI DE PLATĂ
Clientul nu poate fi de acord cu refuzul operaţiunii de plată în următoarele condiţii: 

- În cazul amânării la plată a ordinului de plată, Clientul nu are voie să revoce ordinul de plată după încheierea zilei de lucru care 
precede data scadenţei ordinului de plată.

- Conform alineatului 5 § 106 din LSP, în cazul în care AKCENTA şi Clientul sunt de acord, ordinul de plată poate  revocat şi 
ulterior, dacă în Lista de comisioane poate  stabilit un comision pentru o astfel de revocare.

10. IDENTIFICAREA ACTIVELOR CLIENTULUI
În ceea ce priveşte informaţiile ociale (în conformitate cu partea II, punctul 6), AKCENTA îl informează pe client că acceptă 
mijloacele nanciare ale Clienţilor în aşa-zisele Conturi de plată xe (în regim special), care sunt deschise la bancă sau la 
cooperativele de credit sau de economii (cooperativă). Prin aceasta, clientul este expus la riscul de credit al instituţiei de credit 
(bancă, cooperativă), la care mijloacele băneşti ale clientului sunt depuse în conturile de plată xe. Aceste conturi de plată xe se 
supun unui regim special conform LPB, iar mijloacele pentru aceasta sunt asigurate la Fondul de Asigurare a Depozitelor care, 
începând cu data de 1 ianuarie 2016, este parte componentă a Sistemului de garantare a pieţei nanciare. Propoziţia anterioară 
este valabilă pentru instituţiile de creditare din Republica Cehă. În celelalte state, aceste conturi nu se supun unui regim special (vezi 
puntul 11 asigurarea depozitelor). Pentru identicarea activelor ecărui Client/cumpărător şi pentru a determina suma concretă 
a acestor active în ecare bancă/cooperativă, AKCENTA a adoptat un ansamblu de principii, în scopul asigurării creanţelor din 
depozite, prin care sunt identicate activele Clientului:

- Mijloacele nanciare sunt luate în evidenţă la banca/cooperativa la care le-a transferat Clientul;

- Pe perioada în care AKCENTA îşi exercită îndeplinirea efectivă a angajamentului său, mijloacele nanciare sunt înregistrate la  
banca/cooperativa la care le-a transferat Clientul;

- În momentul intrării unui ordin de plată pentru transfer de mijloace nanciare din contul de plată x (în regim special) al 
AKCENTA în beneciul Clientului (obligaţia/angajamentul AKCENTA) aceste mijloace nanciare sunt înregistrate la 
banca/cooperativa la care a fost depus ordinul de plată;

- Pentru înregistrarea activelor cumpărătorului în CCI, AKCENTA aplică principiile precizate mai sus şi metoda FIFO (rst in, 
rst out);

- AKCENTA efectuează identicarea activelor clientului zilnic.

11. ASIGURAREA DEPOZITELOR
În ceea ce priveşte conturile xe deţinute la băncile şi cooperativele de credit din Republica Cehă, această problematică este 
soluţionată de LPB, cu modicările ulterioare. AKCENTA, în calitate de IP şi DVM, este obligată să informeze banca despre aşa-
zisul cont cu regim special – este vorba de un cont în care sunt depuse mijloacele nanciare ale mai multor persoane, adică Clienţii 
AKCENTA.

Banca este obligată să ofere orice despăgubire pentru beneciari în aceeaşi sumă, pe care ar acorda-o în situaţia în care ecare din 
persoanele respective ar  înregistrat mijloacele nanciare în contul personal.

În cazul depozitelor cu regim special, în care sunt înregistrate mijloacele cumpărătorului IP/DVM, despăgubirea se acordă IP, 
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respectiv DV. Ulterior, IP/DVM trebuie să se ocupe de clienţii lor. Despăgubirea se plăteşte în sumă echivalentă a 100.000 EUR 
pentru toate depozitele unui client la banca în cauză sau cooperativa de credit. 

Rezumat:

Fondul asigurării depozitelor (FAD) resp. Sistemul de garantare al pieţei nanciare include conturile pe care IP/DVM le are la bancă 
(cooperativă, lială, bancă străină) și i-au fost marcate băncii ca și conturi cu regim special. Acest regim le permite clienţilor care 
încredinţează mijloacele lor IP/DVM, în cazul falimentului Băncii, să obţină compensaţie nanciară. Această compensaţie se referă 
la clienţii care, în momentul decisiv, aveau în contul cu regim special al băncii date mijloacele lor bănești și IP/DVM prezintă tabelul 
nominal cu acești clienţi și cuantumul depozitelor concrete. Fiecare astfel de depozit concret este asigurat până la cuantumul legal. 
Însă dacă clientul are la aceeași bancă un cont ţinut pe numele său, pentru limita plăţii, aceste sume se adună (de exemplu, dacă 
clientul are în cont mijloace în cuantum de 1 MIL CZK iar în IP/DVM are în cont la aceeași bancă mijloace în cuantum de 500 de mii 
CZK, suma FAD pentru pentru clientul dat are în evidenţă o creanţă în cuantum de 1,5 MIL CZK).

Aşadar, asigurarea nu depinde de IP/DVM, ci de BANCĂ, respectiv de falimentul băncii, nicidecum de falimentul IP/DVM.

În celelalte state ale UE se aplică un tratament diferit. Conturile bancare sânt asigurate standard, adică conturile sânt asigurate pţnă 
la suma de 100 000 EUR. Informaţiile detaliate despre regimul asigurării depozitelor în statele în care AKCENTA îşi oferă serviciile 
sunt accesibile pe paginile de internet ale AKCENTA.

12. OLB
În cazul în care Clientul a desemnat mai multe persoane pentru utilizarea serviciilor OLB, ecărei astfel de persoană împuternicită i 
se va transmite la un număr de telefon stabilit, sub formă de SMS, codul de securitate. În acest scop, trebuie să e menţionat un 
număr de telefon pentru ecare persoană eligibilă. În orice moment, clientul poate solicita schimbarea numărului de telefon la care 
i se poate transmite codul de securitate. Clientul este obligat să protejeze codul de securitate, să îl păstreze la un loc sigur şi să nu 
permită accesul unor alte persoane la cont. În caz de divulgare a parolei sau de pierdere a telefonului mobil, procedura este 
descrisă în CCG ale AKCENTA.

AKCENTA nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea incorectă a OLB sau pentru orice prejudiciu cauzat Clientului ca 
urmare a divulgării codului de securitate sau de pierdere/furt al telefonului mobil la care sunt transmise codurile de securitate. 
AKCENTA nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de nefuncţionarea OLB.

13. TERMENUL-LIMITĂ PENTRU CREDITAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE 
ÎN CONTUL FURNIZORULUI BENEFICIARULUI (ADICĂ ÎN CONTUL 
AKCENTA)

Furnizorul plătitorului (banca plătitorului) se va asigura că mijloacele băneşti au fost creditate în contul de plată x (în regim special) al 
AKCENTA deschis la bancă/cooperativă cel mai târziu la sfârşitul următoarei zile lucrătoare din momentul primirii ordinului de plată.

Toate termenele menţionate mai sus încep scadenţa în ziua următoare datei care include momentul de primire a ordinului de plată 
în contul de plată x al AKCENTA deschis la bancă/cooperativă.

13.1 Termenul limită pentru înregistrarea instrumentelor financiare în EUR şi în RON pe teritoriul 
României 

Atunci când o operaţiune de plată implică cel mult o conversie monetară între EUR şi moneda statului membru al UE, pe teritoriul 
UE, termenul limită nu trebuie să e, pentru transmiterea de mijloace băneşti, mai mult de o zi lucrătoare (Z+1), iar în cazul 
ordinului de plată pe suport de hârtie de două zile lucrătoare (Z+2).

13.2 Termenul limită pentru înregistrarea instrumentelor financiare cu conversie monetară, când o parte a 
operaţiunii de plată este în moneda RON pe teritoriul României 

Atunci când operaţiunea de plată, care cuprinde conversie monetară între RON şi o altă monedă decât EUR, se efectuează pe 
teritoriul României, termenul limită pentru transmitere poate  de maximum Z+2.

13.3 Termenul limită pentru înregistrarea instrumentelor financiare în cazul celorlalte operaţiuni de plată 

Atunci când nu este vorba de operaţiuni de plată în EUR şi RON pe teritoriul României sau operaţiunea de plată cu conversia 
monetară, când o parte este în RON pe teritoriul României, termenul limită este stabilit în funcţie de condiţiile şi normele stipulate 
în CC, iar cel mai mult poate  de 4 zile lucrătoare din momentul acceptării ordinului de plată.
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13.4 Termenul limită pentru înregistrarea instrumentelor financiare pentru contul curent intern al 
beneficiarului (adică CCI al clientului, gestionat de AKCENTA)

AKCENTA creditează suma operaţiunii de plată în cadrul CCI (sau o pune la dispoziţia clientului) imediat după ce această sumă a 
fost creditată în contul de plată x al AKCENTA deschis la bancă /cooperativă.

În situaţia în care este vorba de o operaţiune de plată într-o altă monedă decât moneda unui stat membru al UE sau despre CCI 
deschis într-o monedă a unui alt stat decât cele membre ale UE, termenul limită pentru creditarea mijloacelor băneşti este stabilit la 
sfârşitul zilei lucrătoare următoare, după data în care a fost creditată suma respectivă în contul de plată x al AKCENTA (Z+1).

13.5 Termenul-limită pentru operaţiunile de plată în cadrul unui furnizor (CCI) în RON

Operaţiunea de plată în cadrul AKCENTA, adică efectuată între conturi de plată xe deschise la AKCENTA pe teritoriul României 
în RON, trebuie să e creditată în contul de plată al beneciarului sau pus la dispoziţie cel mai târziu la sfârşitul zilei în care a survenit 
momentul primirii ordinului (Z+0). În cazul schimbului valutar, termenul-limită este stabilit cu cel mult 1 zi lucrătoare în plus (Z+1).

14. INFORMAREA CLIENTULUI DESPRE SERVICIILE DE INVESTIŢII 
(OPERAŢIUNI LA TERMEN)

14.1 Comunicarea cu clienţii AKCENTA care utilizează servicii de investiţii

AKCENTA, pentru comunicarea cu Clientul, inclusiv întâlniri personale sau comunicări promoţionale privind serviciile de investiţii, 
nu are voie să utilizeze informaţii vagi, false, înşelătoare sau care induc în eroare. La comunicările promoţionale se asigură că 
acestea au un conţinut consecvent cu toate informaţiile pe care le-a acordat Clientului la oferirea serviciilor de investiţii, iar din 
conţinutul şi forma acestora a reieşit clar că este vorba de o comunicare promoţională.

Pe timpul comunicării cu Clienţii, AKCENTA trebuie să distingă categoria Clientului – client profesionist, client neprofesionist. Pe 
timpul comunicării cu Clientul, care nu este unul profesionist, AKCENTA trebuie să-şi respecte obligaţiile stabilite în prevederile § 
15a şi 15b din LAPC (se aplică dacă clientul este încadrat în categoria celor neprofesionişti, atunci AKCENTA este obligată să 
respecte norma de negociere delimitată de prevederile § 15 la 15r din LAPC). La comunicarea cu clientul, AKCENTA este obligată 
să ia în considerare modul în care explicaţia, promovarea sau alte informaţii ar  percepute de persoana cu un nivel intelectual 
mediu, de prudenţa şi capacitatea de recunoaştere în atitudinea Clientului.

14.2 Informarea clienţilor AKCENTA care utilizează servicii de investiţii

Pe timpul oferirii serviciilor de investiţii în numele AKCENTA, aceasta este obligată să informeze Clientul în conformitate cu 
prevederile § 15d şi următoarele din LAPC şi în conformitate cu Decretul nr. 303/2010. Pe timpul oferirii serviciilor de investiţii, 
AKCENTA este obligată să informeze Clientul în special despre:

- datele privind AKCENTA;

- serviciile de investiţii care sunt oferite;

- instrumentele de investiţii, la care se referă serviciul de investiţii oferit;

- riscurile potenţiale care pot  asociate cu serviciul de investiţii solicitat, inclusiv riscurile de a pierde întreaga investiţie;

- costul total al serviciului de investiţii oferit, inclusiv toate taxele, impozitele plătite prin intermediul AKCENTA, alte cheltuieli 
conexe, precum şi alte obligaţii nanciare care rezultă din oferirea de servicii de investiţii (dacă nu se poate stabili cu exactitate 
costul total, Clientul trebuie să e informat cu privire la modul de calculare al acestuia);

- regimul de protecţie a activelor Clientului;

- conţinutul relaţiei de obligaţie, inclusiv condiţiile contractuale, referitoare la serviciile de investiţii solicitate;

- includerea Clientului în categoria corespunzătoare (AKCENTA este obligată să informeze Clientul cu privire la dreptul acestuia 
de a solicita o schimbare a clasicării în categoria respectivă şi, prin aceasta, limitările asociate cu privire la protecţia sa);

- normele AKCENTA pentru executarea instrucţiunilor;

- ecare modicare importantă a celor menţionate mai sus.

15.  INFORMAREA PRIVIND MODALITATEA DE COMUNICARE
15.1  Comunicarea cu Clienţii noi 

Clientul solicită oferta AKCENTA, eventual doreşte să încheie un CC:
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Clientul poate utiliza următoarele canale:
- Telefon 
- E-mail  
- Contact ul cu RC

RC sau AKCENTA asigură furnizarea informaţiilor solicitate privind serviciile oferite, eventual asigură vizita la Client. Înainte de 
încheierea CC, Clientului îi sunt prezentate toate informaţiile legale cu privire la oferta de produse şi servicii.

AKCENTA caută activ clienţi noi:

AKCENTA utilizează instrumente de marketing standard ca reclame, marketing direct etc. În plus, AKCENTA foloseşte reţeaua 
RC, care atrage în mod activ clienţii cu oferta de produse şi servicii.

15.2 Comunicarea cu Clienţii în devenire

Clienţii în devenire ai AKCENTA sunt cei care deja au luat la cunoştinţă de AKCENTA şi de procesele acesteia şi care au semnat 
deja un CC.

Clientul doreşte să solicite telefonic ordinul de plată să afle cursul actualizat:

Clientul sună la numărul de telefon menţionat în CC sau pe site-ul web al AKCENTA şi îşi comandă ordinul de plată sau i se 
comunică valoarea cursului actualizat pentru paritatea valutară dorită.

Clientul doreşte să afle prin intermediul internetului cursul actualizat/să introducă un ordin de plată:

După vericarea identităţii Clientului prin conectarea la OLB (condiţiile sunt precizate în CCG), Clientul poate comanda ordinul de 
plată sau aa cursul actualizat prin intermediul OLB.

Clientul doreşte să schimbe ordinul de plată/să se informeze despre plata efectuată:

Clientul sună la numărul de telefon precizat în CC sau la adresa web a AKCENTA, iar după identicare Clientul, cu ajutorul parolei, 
îşi comandă modicarea ordinului de plată sau i se comunică informaţiile cu privire la plata efectuată. Modicarea ordinului de plată 
este posibilă în condiţiile prezentate în CCG.

Reclamaţii:

Clientul depune o reclamaţie în conformitate cu Regulamentul de reclamaţii, care este prezentat pe paginile web ale AKCENTA.. 
Informaţii detaliate sunt prezentate în Regulamentul de reclamaţii.

Clientul solicită o modificare a CC – de exemplu, modificarea adresei etc.:

Clientul contactează pe RC sau sună la numărul de telefon precizat în CC, eventual pe pagina web a AKCENTA. RC sau 
reprezentantul împuternicit al AKCENTA soluţionează solicitarea Clientului, e prin elaborarea unui nou CC, e prin modicarea 
anexei corespunzătoare a CC – în funcţie de natura modicărilor

15.3  Modalitatea de rezolvare a obligaţiilor de informare ale AKCENTA faţă de Clienţi

Este vorba în special despre informaţiile oferite înainte de încheierea CC şi informaţia oferită pe timpul relaţiei contractuale 
curente:

Informaţii privind modicările CC și CCG

Modicările CCG sunt făcute publice cu cel puţin 2 luni înainte de schimbarea planicată. 

Informaţii privind rezilierea CC

Rezilierea contractului este reglementată de condiţiile CC. Clientul poate rezilia contractul în orice moment, acest fapt nu îl 
scuteşte însă de datoria îndeplinirii obligaţiilor sale care decurg înainte de terminarea valabilităţii CC.

Informaţii privind ordinele de plată acceptate/instrucţiunile pentru efectuarea de servicii de investiţii

Documentele, ordinele de plată şi instrucţiunile AKCENTA conţin informaţii obligatorii în mod automat şi Clientul este permanent 
informat despre ordinele/instrucţiunile executate.

Informaţii privind noile servicii, condiţiile mai avantajoase, evenimentele de marketing etc.

De regulă, AKCENTA prezintă Clientului oferta de servicii direct prin e-mail sau telefonic persoanei autorizate a Clientului 
conform CC. Mai mult decât atât, AKCENTA înaintează informaţiile Clientului prin intermediul RC, al paginilor web sau prin 
scrisoare ocială.

Informaţii privind pierderea serviciilor, situaţiile de urgenţă ş.a. 

Informaţiile privind situaţiile de urgenţă sunt prezentate pe paginile web ale AKCENTA, în OLB, iar Clienţii pot aa telefonic detalii 
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despre pierderea serviciilor, la numărul de telefon de la sediul AKCENTA (+40 312 295 097). De asemenea, informaţiile pot  
furnizate Clienţilor prin e-mail, în grup. În funcţie de natura evenimentului, AKCENTA încearcă să folosească toate canalele, 
eventual utilizează acele canale de informaţii care nu sunt afectate şi sunt accesibile Clienţilor.

Informaţii privind evidenţa mijloacelor bănești ale clienţilor

În cursul prestării serviciilor de investiţii (garanţia depusă pentru operaţiunile la terme), mijloacele bănești sunt ţinute separat de 
mijloacele bănești pentru serviciile de plată. La decontarea operaţiunii la termen, valoarea garanţiei este eliberată iar operaţiunea 
este decontată la fel ca și celelalte servicii de plată.

Informaţii privind stabilirea preţului

Toate preţurile și cursurile valutare sunt stabilite de către Akcenta în funcţie de cuantumul lor curent pe piaţa interbancară. Pe plan 
intern, Akcenta efectuează controale periodice ale modalităţii de stabilire și a cuantumului a cestora. 

16. CONDIŢII PENTRU ACORDAREA DE STIMULENTE 
AKCENTA nu acordă niciun stimulent (prin stimulent se înţelege orice fel de taxă, recompensă sau beneciu non-numerar, care 
este primit la oferirea de servicii de investiţii, oferit sau acordat în relaţiile dintre ofertantul serviciilor de investiţii şi client sau între 
ofertant şi o a treia parte).

În cazul în care s-ar ajunge la darea sau primirea de stimulente, clientul va informa despre acest fapt fără întârziere nejusticată, 
pentru care are dreptul să solicite informaţii detaliate despre motivaţie.

17. INFORMAŢII PRIVIND CC
CC se încheie pe o perioadă nedeterminată şi este guvernat de legislaţia Republicii Cehe. CC este încheiat în limba română, limbă 
în care se vor desfăşura, de asemenea, toate comunicările dintre AKCENTA şi Client, în cazul în care părţile nu au convenit altfel. 
La solicitarea Clientului, Contractul poate  redactat şi în altă limbă decât limba română, însă versiunea contractului în limba 
respectivă va servi Clientului doar în scop informativ, deoarece va avea prioritate întotdeauna versiunea în limba română.

Modificarea CC

CC poate  schimbat prin acordul AKCENTA și al Clientului, sub formă de acte adiţionale scrise, numerotate şi semnate de 
ambele părţi. AKCENTA are dreptul de a propune amendamente la CC prin prezentarea Clientului a unei liste cu schimbările 
necesare pe un suport permanent de date, transmis cu cel puţin două luni înainte de data intrării în vigoare a modicărilor CC. 
Clientul are dreptul de a respinge propunerile de modicare. În situaţia în care Clientul respinge o propunere a AKCENTA de 
modicare a CC, are dreptul să rezilieze CC, cu titlu gratuit şi cu efect imediat, înainte de data la care modicarea acestuia urmează 
să intre în vigoare. În situaţia în care Clientul nu prezintă în scris către AKCENTA opoziţia sa faţă de modicările propuse ale CC cel 
mai târziu cu o zi înainte de intrarea în vigoare a modicărilor propuse, se consideră că modicările anunţate astfel sunt obligatorii 
pentru Client de la data intrării în vigoare a modicărilor.

Rezilierea CC

Oricare dintre părţi are dreptul de a rezilia oricând CC. Acesta poate  reziliat şi prin acordul scris al părţilor. Condiţiile pentru 
încetarea relaţiei contractuale sunt denite detaliat în CCG. 

Soluţionarea litigiilor

AKCENTA şi Clientul se angajează, prin semnarea CC, că toate eventualele litigii care pot apărea din CC sau în legătură cu acesta, 
inclusiv problemele de valabilitate a acestuia (în continuare „Litigii”), vor  supuse rezolvării prin negociere pe cale amiabilă, în 
special în conformitate cu regulile publicate de AKCENTA pentru rezolvarea reclamaţiilor (Regulamentul de reclamaţii). În cazul în 
care părţile nu reuşesc să rezolve litigiul în 30 de zile din data în care o parte contractuală a fost invitată de cealaltă parte la începerea 
negocierilor privind soluţionarea acestei divergenţe nici cu ajutorul departamentului Compliance al AKCENTA, litigiul va  
soluţionat în mod normal de instanţa competentă din Republica Cehă, iar competenţa teritorială se stabileşte în funcţie de sediul 
unde activează AKCENTA, adică în Hradec Králové.

De asemenea, Clientul are dreptul să depună o reclamaţie în legătură cu furnizarea serviciilor de plată de către AKCENTA la 
Arbitrul Financiar al Republicii Cehe, care este autorizat pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor între părţi. Informaţii 
detaliate şi datele de contact ale Biroului arbitrului nanciar sunt accesibile la adresa: www.narbitr.cz.

Clientul mai poate depune o reclamaţie şi la ČNB. Informaţii detaliate de contact sunt accesibile la adresa: www.cnb.cz.

Informaţii detaliate privind modalităţile de rezolvare a reclamaţiilor în statele în care AKCENTA oferă serviciile sunt disponibile pe 
paginile de internet ale AKCENTA.

Toate informaţiile sunt publicate pe paginile internet de ale AKCENTA – www.akcenta.ro.
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