Cine suntem noi?

SPECIALIȘTI
ÎN TRANZACȚII VALUTARE

SPECIALIȘTI
 Suntem cea mai mare instituție financiară non bancară din

Republica Cehă care se ocupă cu tranzacții de valute străine. Oferim serviciile noastre clienților din întreaga Europă
Centrală. Suntem activi pe piața din Cehia, Ungaria, Polonia,
Slovacia, România, Germania și Franța.
ISTORIE ȘI STABILITATE
 Pe piața financiară cehă funcționăm din anul 1997.

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE
 Facem parte din piața financiară și suntem acreditaţi de Banca

Națională a Cehiei.
 Suntem licențiați ca instituție de plată și ca broker de titluri de

valoare, acest lucru oferindu-ne dreptul de a pune în aplicare
și tranzacții la termen.
 Pe piețele individuale suntem supravegheați de băncile naționale locale în conformitate cu regulile uniforme a reglementării europene.
ÎNCREDERE ȘI EXPERIENȚĂ

• Oferim soluții complete de plăți
internaționale pentru companii și
antreprenori
• Oferim cursuri de schimb individuale
• Oferim acoperire împotriva
riscurilor valutare

 Serviciile noastre sunt utilizate de peste 39 000 de clienți.
 Volumul total al tranzacțiilor valutare continuă să crească,

creșterea anuală cuprinsă între anul 2017 și 2018 a fost de
9 %.
 Tot mai populare devin în rândul clienților noștri operațiunile
de acoperire/forward. Volumul acestora a crescut, de exemplu, între anul 2017 și 2018, cu 19 %.
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D e p e s t e 2 0 a n i , A KC E N TA C Z a j u t ă c l i e n ț i i s ă i p r i n
ef icientizarea plăților externe.
O f e r i m s o l u ț i i c o m p l e t e p e n t r u o p e r a ț i u n i d e s c h i m b v a l u t a r.
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CONTURI CURENTE INTERNE (CCI) ÎN VALUTĂ
STRĂINĂ
 Graţie CCI, putem oferi clienților noștri eficiență maximă,
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atât din punct de vedere al timpului, cât şi al costurilor.

SCHIMB VALUTAR
 Nu avem un curs de schimb valutar tradițional, pentru fiecare

client oferim un curs individual în funcție de situația actuală
de pe piața valutară. Oferim rate semnificativ mai bune față
de cursul de schimb bancar și concurăm cu succes ofertele
bancare de dealing.
 Nu avem restricții cantitative, cumpărăm/vindem orice cantitate de valută, în funcție de nevoile clientului.
 Oferta noastră include nu numai monedele standard (EUR,
USD, GBP, CZK, CHF, PLN, CAD, DKK, NOK, SEK, AUD,
RON, JPY, HUF, CNY, RUB, TRY, HRK), dar și peste 120 de
monede exotice (VND, INR, NZD, THB și altele).
 Conversiile valutare sunt standard gratuite.
PLĂȚI EXTERNE ȘI ÎNCASĂRI
 Clienților noștri le realizăm plăți subsecvente (de exemplu,

moneda cumpărată de client va fi trimisă beneficiarului dorit).
Plățile către/din străinătate pot fi realizate rapid, fiabil și cu
taxe reduse.
	O parte selectată a serviciilor de plată prestate, sunt în multe cazuri oferite gratis (de exemplu, transferurile în anumite
bănci din Cehia, Slovacia, Polonia, România și Ungaria).
	Tranzacțiile sunt efectuate prin transfer bancar în conturile
noastre. Avem aproape 100 de conturi deschise în toată Europa.

 CCI sunt deosebit de potrivite și utile pentru clienții care

primesc valută de la partenerii comerciali și, în același timp,
își plătesc datoriile lor - pot fi utilizate pentru trimiterea și
primirea de valută străină sau pentru schimbul valutar din
valute străine.
 Înființarea și administrarea CCI este complet gratuită.
 Fiecare client poate avea mai multe CCI-uri – pentru fiecare monedă în parte.
TRANZACȚIONARE ON-LINE
 Clienții noștri pot utiliza gratuit platforma On-line Broker

(OLB) pentru tranzacționarea electronică cu valutele străine.
OLB aduce o serie de beneficii:
 Cotaţii live online ale cursurilor valutare, fără a fi nevoie de

apeluri telefonice.
 Simplicitate în efectuarea ordinelor de plată pentru plăți în

străinătate.
 Prezentare completă a istoricului de tranzacții, non-stop.
 Posibilitatea de a imprima în orice moment toate docu-

mentele și situațiile de tranzacționare.
 Efectuarea automată a tranzacției prin dobândirea cursului

de schimb prespecificat - posibilitatea de urmărire a cursului până la 7 zile.
 Gestionarea partenerilor de afaceri - introducerea sau mo-

dificarea lor rapidă.
 Taxe reduse pentru plăți în străinătate.
 Serviciul este complet gratuit.
 Bineînțeles, oferim nivelul maxim de securitate a tuturor

tranzacțiilor efectuate prin OLB.

Suntem AKCENTA CZ

OPERAȚIUNI LA TERMEN
(FORWARD, SWAP, OPȚIUNI DE VALUTE)
 Clienții care doresc să elimine riscurile valutare, le putem

oferi o gamă largă de instrumente de asigurare (tranzacții la termen) împotriva riscurilor generate de fluctuațiile
cursurilor de schimb valutar.
 Întotdeauna căutăm o soluție de acoperire a riscului va-

lutar pentru a ne asigura că cerințele si nevoile fiecărui
client sunt respectate.
 Tranzacțiile la termen au la bază asigurarea riscului împo-

triva fluctuațiilor cursurilor de schimb valutar. Forwardul
este un contract pentru achiziționarea sau vânzarea de
valută în viitor, la o rată fixată, efectuat într-o perioadă
predeterminată de timp.

SERVICIUL DE ȘTIRI PENTRU FIECARE
 Serviciul gratuit de știri nu numai pentru clienții

noștri - trimiterea de rapoarte zilnice și săptămânale cu privire la evoluțiile de pe piețele
financiare.
 Monitorizarea cursurilor de schimb – trimiterea

cursurilor curente ale perechilor valutare selectate (prin sms sau e-mail).
 Informații privind piețele de schimb valutar -

traderii noștri vă sunt disponibili zilnic, la telefon sau e-mail, pentru o consultare gratuită cu
privire la nivelul actual al ratelor de schimb și la
prognoza pe viitor.

 Cu rata de schimb fixată, clientul elimină riscurile care

decurg din viitoarele fluctuații negative ale cursurilor de
schimb.

Pentru informații detaliate
despre serviciile noastre, vizitați
www.akcenta.ro.

 Tranzacția la termen poate fi încheiată pentru o durată

nedeterminată (în mod normal 1 an).
 Numărul de tranzacții sau valoarea maximă nu este limi-

AKCENTA CZ a.s.
Nerudova 1361/31
500 02 Hradec Králové
Republica CEHĂ

tată.
 Echipa noastră de specialiști va proiecta strategia optimă

adaptată nevoilor dumneavoastră.

Infolinie: +4 0312 296 650
Tranzacţii: +4 0312 295 097
(tarif local România)
E-mail: info@akcenta.eu

 ATENȚIE: AKCENTA CZ atrage atenție asupra fap-

tului că încheierea operațiunilor la termen menționate
pe acest material de marketing include riscuri cu care
clientul este obligat a se familiariza în limita maximă, să
le înțeleagă, să le ia în considerare și, eventual să ceară
informații suplimentare. Informații detaliate în legătură
cu riscurile aferente operațiunilor la termen sunt specificate pe site-ul AKCENTA CZ: www.akcenta.ro/riscurile-operatiunilor-la-termen.html și în Broşura informativă.
Informații referitoare la riscuri vor fi furnizate și de către
traderii societății AKCENTA CZ.

AKCENTA CZ nu are nici o responsabilitate pentru orice prejudicii sau venitul nerealizat cauzate oricăror persoane prin
utilizarea informațiilor și a datelor cuprinse în materialul de marketing al societății.
Partner

