
În conformitate cu prevederile legii nr. 256/2004 M. Of., privind afacerile pe piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (numită în 

continuare „Lege"), AKCENTA CZ a.s. este obligată să obţină informaţii cu privire la expertiza și experiența necesară a Clientului în domeniul 

investiţiilor. În cazul Clienţilor persoane juridice, aceste informaţii se obţin având în vedere cunoştinţele şi experienţa persoanelor autorizate de 

Client pentru negocierea şi încheierea tranzacţiilor. Societatea obţine aceste informaţii în baza acestui Chestionar de investiţii. Informaţiile 

solicitate de către Societate de la Client în acest Chestionar de investiţii sunt folosite pentru ca la acordarea serviciilor de investiţii şi a ofertelor de 

instrumente de investiţii Societatea să poată proceda cât mai profesional, cinstit şi corect şi îndeosebi în cel mai bun interes al Clientului.

 

Întrebările Chestionarului de investiţii

Prin aceasta, având în vedere motivele prezentate mai sus, Societatea solicită răspunsuri complete, exacte şi adevărate la întrebările următoare. 

În cazul în care Clientul nu înţelege în totalitate o întrebare, sau nu este sigur de înţelesul sau formularea acesteia, Societatea îi va acorda toate 

explicaţiile necesare. Toate întrebările au în vedere specificul serviciilor de investiţii prestate de Societatea AKCENTA CZ a.s. În cazul în care 

Clientul este persoană juridică, este necesar să se răspundă în calitate de Client ca 

 

Cunoştinţe şi experienţă în domeniul de investire

1.  Ce tipuri de instrumente financiare cunoaşteţi, puteţi explica caracteristicile acestora şi diferenţele dintre ele?

spot valutar (FX spot) 

forward valutar (FX forward) 

swap valutar (FX swap) 

titlu de participare 

depunere la termen 

altele decât cele specificate FX derivate

(derivate de opţiuni, cross-currency swap, interest rate swap etc.) 

niciuna din cele specificate mai sus  

2.  Ce tipuri de servicii de investiţii folosiţi sau aţi folosit?

portofoliu management / administrare de active / gestionare de active 

Brokeraj / acordare de instrucţiuni / servicii ale intermediarului de investiții

consultanţă de investiţii 

alte servicii de investiţii 

niciuna din cele specificate mai sus  

Chestionar de investiţii

3. Ce tipuri de tranzacţii aţi încheiat şi cu ce instrumente de investiţii, la ce frecvenţă şi în ce amploare în ultimii 3 ani?

b)  forward valutar (FX forward)

a)  spot valutar (FX spot)   

 
niciunul

până la 17 mii RON

până la 10 tranzacţii

17 mii RON - 84 mii RON

mai mult de 10 tranzacţii

mai mult

c)  swap valutar (FX swap)    

 

d) altele decât cele specificate

 FX derivate 

Anexa nr. 7 (numită în continuare „Anexă”)

Denumirea comercială/numele:

Versiunea: 1/2016Numărul contractului:

niciunul

până la 17 mii RON

până la 10 tranzacţii

17 mii RON - 84 mii RON

mai mult de 10 tranzacţii

mai mult

niciunul

până la 17 mii RON

până la 10 tranzacţii

17 mii RON - 84 mii RON

mai mult de 10 tranzacţii

mai mult

niciunul

până la 17 mii RON

până la 10 tranzacţii

17 mii RON - 84 mii RON

mai mult de 10 tranzacţii

mai mult
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Declaraţia clientului

Declar că toate datele specificate sunt actuale, exacte şi complete şi mă angajez să informez fără întârziere societatea AKCENTA CZ a.s. cu privire 

la orice modificări legate de aceste date.

Nu vreau să răspund la întrebările prezentate în acest Chestionar de investiţii – şi sunt conştient de faptul că fără acordarea informaţiilor 

prezentate în acest chestionar, Societatea în calitate de Broker de titluri de valoare nu va putea evalua în mod corespunzător caracterul 

adecvat al serviciilor furnizate și al tranzacțiilor negociate.

4. Cu ce tranzacţii de risc aveţi experienţe?

Inwestowanie w instrumenty finansowe, gdzie jest zawsze zagwarantowana płatności wartości nominalnej 

Investiţii, unde este posibilă o rată de rentabilitate mai mică decât suma investită 

Investiţii, unde este posibilă o rată de rentabilitate mai mică decât suma investită şi în plus apariţia de alte obligaţii (de ex.: tranzacţionare pe 

credit, derivate speculative, vânzări scurte etc.) 

Nu am experienţă 

5. Nivelul de educaţie, experienţa profesională în domeniul financiar

Clientul persoană fizică – Aţi studiat un domeniu a cărui specialitate este problematica activităţii financiare?

Clientul persoană juridică – Există în cadrul societăţii/organizaţiei o unitate organizatorică specială, orientată spre 

activităţi financiare, având experienţă cu instrumente financiare?

Clientul persoană fizică – Aveţi altă (cel puţin 2 ani) experienţă profesională în domeniul serviciilor financiare?

Clientul persoană juridică – Exercită sau a exercitat persoana autorizată pentru societate/organizaţie în ultimul 

timp activităţi în domeniul financiar?

Da Nu
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Semnătură (Partenerul de afaceri/reprezentant conform împuternicirii)

Prenumele şi numele

Funcţia

În:

La data de:

Pentru AKCENTA CZ a.s. Pentru Client

Semnătură

Prenumele şi numele

Funcţia

În:

La data de:

Semnătură

Prenumele şi numele

Funcţia

În:

La data de:

Da Nu

Da Nu

Da Nu
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