
Dacă Societatea obţine de la Client o instrucţiune privind unul din instrumentele de investiţii de mai sus, care este nepotrivită, avertizează 

Clientul conform Legii la fiecare instrucţiune de acest fel, cu faptul că instrumentul de investiţii în cauză, resp. prestarea unui astfel de serviciu 

de investiţii nu este adecvată pentru Client şi că prin realizarea unei astfel de instrucţiuni de către Societate, Clientul poate fi expus la unele 

riscuri, care sunt în afara domeniului de expertiză şi experienţă a acestuia. Acest lucru înseamnă că din cauza lipsei de expertiză şi a experienţei 

insuficiente, Clientul nu va putea evalua aceste riscuri în mod corect şi nu le va putea gestiona prin diminuarea consecinţelor posibile ale 

acestora. Societatea avertizează Clientul în aceeaşi modalitate şi în cazul în care Societatea nu a putut evalua caracterul adecvat al 

instrumentelor de investiţii, resp. al prestării serviciilor de investiţii, atunci când Clientul a refuzat să furnizeze Societăţii informaţii cu privire la 

expertiza şi experienţa acestuia.

Pentru evitarea oricărui dubiu, se evidenţiază faptul că acest avertisment este transmis Clientului cu privire la toate instrucţiunile menţionate în 

prealabil şi este valabil că Societatea repetă automat acest avertisment pentru fiecare instrucţiune înaintată în viitor de către Client cu privire la 

instrumente de investiţii, care au fost evaluate ca fiind nepotrivite.

În cazul în care Clientul va dobândi expertiza şi experienţa necesară cu privire la instrumentul de investiţii, care este evaluat mai sus ca fiind 

nepotrivit, Societatea va modifica evaluarea în cauză a Chestionarului de investiţii, exclusiv în baza unei noi completări a Chestionarului de 

investiţii din iniţiativa Clientului; Societatea nu este obligată în niciun caz să actualizeze Chestionarul de investiţii unilateral.

 

Avertisment! 

În cazul în care Clientul refuză furnizarea informaţiilor solicitate în întrebările specificate mai sus în cadrul chestionarului de investiţii, sau nu le-

a furnizat în amploarea solicitată, Societatea atenţionează Clientul că o astfel de abordare nu îi permite să evalueze dacă acordarea serviciului 

de investiţii corespunzător, a sfaturilor (informaţiilor) referitoare la instrumentul de investiţii sau realizarea unei tranzacţii cu instrumentul de 

investiţii în cadrul serviciului de investiţii corespunde expertizei şi experienţei Clientului, necesară pentru înţelegerea riscurilor asociate. În 

acest caz, Societatea consideră instrumentele de investiţii în cauză, resp. serviciile de investiţii prestate ca fiind nepotrivite.

 

Confirmarea Clientului

În evaluarea acestui Chestionar de investiţii şi aplicarea acestuia, Societatea porneşte de la informaţii, care i-au fost furnizate de către Client. În 

cazul în care informaţiile respective nu ar mai fi actuale, Clientul se angajează să informeze imediat Societatea cu privire la acest lucru şi să 

actualizeze Chestionarul de investiţii. Societatea nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daune, care ar putea rezulta pentru Client în urma 

furnizării unor informaţii insuficiente, incomplete, neadevărate sau neactuale, care sunt cuprinse în chestionarul de investiţii de către Client.

Prin aceasta, Clientul confirmă în mod explicit că a fost familiarizat de către Societate cu informaţiile referitoare în special la:

a. încadrarea lui în categoria corespunzătoare de client;

b. informare cu privire la protecţia Clientului în funcţie de categoria corespunzătoare, inclusiv dreptul de a solicita modificarea categoriei;

c. Societate, în calitate de prestator al serviciilor de investiţii şi servicii de investiţii prestate de aceasta;

d. Instrumente de investiţii;

e. Riscuri posibile, care ar putea fi legate de serviciul sau instrumentul de investiţii şi minimizarea posibilă a acestora;

f. Lista de preţuri a Societăţii;

g. Regulile pentru gestionarea activelor Clientului şi protecţia lui, inclusiv institutul Fondului de garantare al brokerilor de titluri de 

valoare;

h. Politica de realizarea a instrucţiunilor;

i. Politica conflictelor de interese, inclusiv stimulente;

j. Reguli pentru depunerea plângerilor şi a reclamaţiilor.

Clientul confirmă că a luat la cunoştinţă informaţiile şi instrucţiunile prezentate, le-a înţeles, resp. a obţinut eventuale explicaţii suplimentare şi 

le-a acceptat, de asemenea, confirmă că este de acord cu Politica de realizare a instrucţiunilor, inclusiv autorizarea Societăţii de a realiza 

instrucţiunile clienţilor şi în afara pieţei reglementate sau a sistemului comercial multilateral.

De asemenea, Clientul confirmă prin aceasta în mod explicit că înainte de semnarea contractului corespunzător privind prestarea serviciului de 

investiţii, i-au fost furnizate de către Societate informaţii detaliate şi explicaţii privind conţinutul relaţiei contractuale în cauză şi i-a fost explicată 

în mod clar esenţa serviciului de investiţii, inclusiv condiţiile contractuale legate de prestarea serviciului de investiţii solicitat şi în acelaşi timp 

Evaluarea chestionarelor de investiţii 
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confirmă că în caz de nevoie a avut la dispoziţie un interval de timp suficient pentru a studia condiţiile contractuale.

Societatea atenţionează Clientul că unele informaţii furnizate în mod obligatoriu Clientului (în special cele de mai sus), aşa cum este permis de 

Lege, sunt, de asemenea, publicate prin intermediul site-ului acesteia. Clientul are dreptul de a obţine informaţiile în cauză întotdeauna şi pe 

suport de hârtie, în acest format vor fi întotdeauna la dispoziţie la reprezentanţele comerciale ale Societăţii, în cazul în care Clientul ar prefera 

această formă de furnizare a informaţiilor. Avertismentul cu privire la modificarea conţinutului informaţiilor în cauză va fi livrat Clientului de 

către Societate întotdeauna pe suport de hârtie (în special în componenţa raportării cu privire la tranzacţii); în ceea ce priveşte accesibilitatea 

informaţiilor modificate propriu-zise, sunt valabile regulile precedente. Informaţii cu caracter personal vor fi acordate de către Societate 

întotdeauna doar Clientului respectiv.
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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:
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