
În conformitate cu prevederile art. lSd alin. l lit. h) din legea nr. 2S6/2004 M. Of., privind afacerile pe piaţa de capital, în vigoare (numită în 

continuare „LAPC"), societatea AKCENTA CZ a.s., în calitate de broker de titluri de valoare (numită în continuare „Societatea") a introdus 

următoarele reguli de împărţire a Clienţilor săi în categorii (numite în continuare „Reguli"). 

Prin Client se înţelege fiecare persoană fizică sau juridică, căreia îi sunt prestate servicii de investiţii, în baza unui contract-cadru încheiat privind 

realizarea operaţiunilor la termen cu valute străine, a tranzacţiilor non-numerar cu valute străine şi a serviciilor de plăţi (numit în continuare 

„Client").

Scopul categorisirii Clienţilor este ca Societatea să asigure fiecărui Client nivelul corespunzător de protecţie în cadrul prestării serviciilor de 

investiţii, în funcţie de cunoştinţele şi experienţa Clientului în domeniul investiţiilor şi în raport cu riscurile asociate cu investiţiile în instrumente 

de investiţii. Categorisirea Clienţilor nu are o influenţă imediată asupra amplorii serviciilor de investiţii prestate de Societate.

Categorisirea are loc în baza evaluării informaţiilor furnizate Societăţii de către Client.

  

Categorisirea clientului

În scopul prestării serviciilor de investiţii, Societatea împarte Clienţii săi în următoarele categorii:

1. Client Profesional (inclusiv Clientul Profesional la cerere)

2. Client Neprofesional (inclusiv Clientul Neprofesional la cerere)

3. Contraparte eligibilă (inclusiv Contraparte eligibilă la cerere)

Societatea nu este obligată să respecte regulile de tratare a clienţilor stabilite în LAPC faţă de Clienţii care intră în categoria Contraparte eligibilă.

Societatea nu acordă acelaşi nivel de protecţie Clienţilor Profesionali ca şi Clienţilor Neprofesionali, în special în următoarele activităţi:

ź furnizare de informaţii Clienţilor;

ź solicitare de informaţii de la Clienţi cu privire la cunoştinţele şi experienţa lor, în scopul evaluării dacă serviciul de investiţii sau 

instrumentul de investiţii sunt potrivite sau adecvate pentru Client;

ź raportare către Clienţi cu privire la prelucrarea şi realizarea instrucţiunilor acestora.

Societatea asigură Clientului Neprofesional nivelul maxim de protecţie stabilit de prevederile legale.

În cazul în care Clientul nu este de acord cu încadrarea efectuată într-o anumită categorie a Clienţilor, poate solicita ca Societatea să verifice 

datele, în baza cărora a fost realizată categorisirea. Clientul are dreptul de a solicita reclasificarea/transferul într-o altă categorie, în condiţiile 

prezentate mai jos. 

Clientul Profesional

În sensul art. § 2a al LAPC, prin Clientul Profesional se înţeleg:

I. bănci şi instituţii emitente de monedă electronică;

II. cooperative de economii şi de credit;

III. brokeri de titluri de valoare;

IV. case de asigurări;

V. societăţi de reasigurare;

VI. societăţi de investiţii;

VII. fonduri de investiţii;

VIII. fonduri de pensii;

IX. persoane, a căror activitate principală este securitizarea;

X. persoane, care tranzacţionează pe cont propriu cu instrumente de investiţii, în scopul scăderii riscului (hedging) din tranzacţii cu 

instrumente de investiţii specificate în prevederile art. 3 alin. l llit. d) până la k), iar această activitate face parte din activităţile principale 

ale acestora;¨

XI. persoane care tranzacţionează pe cont propriu cu instrumente de investiţii specificate în prevederile art. 3 alin. l lit. g) până la i) din LAPC 

sau cu mărfuri, iar această activitate face parte din activităţile principale ale acestora; 

XII. persoane juridice, care sunt autorizate să gestioneze patrimoniul statului în cadrul asigurării achiziţiei, vânzării sau administrării 

creanţelor lui, sau a altor active, sau în cadrul restructurării societăţilor comerciale sau a altor persoane juridice cu participaţia statului;

XIII. persoane străine cu activitate asemănătoare cu cea a persoanelor menţionate mai sus la punctele (i) până la (xii);

XIV. statul, sau statul membru al federaţiei;

XV. banca naţională cehă, banca centrală străină, sau banca centrală europeană;

XVI. Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Europeană de Investiţii sau o altă instituţie financiară internaţională;

XVII. persoane juridice înfiinţate pentru scopuri de afaceri, care conform ultimei situaţii financiare îndeplinesc cel puţin două din cele trei 

criterii specificate mai jos:

Reguli pentru categorisirea clienţilor
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a. v aloarea totală a activelor corespunde sumei de cel puţin 20.000.000 EUR, 

b. c ifra de afaceri anuală netă corespunde sumei de cel puţin 40.000.000 EUR, 

c. c apitalul propriu corespunde sumei de cel puţin 2.000.000 EUR,

XVIII.persoane străine înfiinţate pentru scopuri de afaceri, care îndeplinesc condiţiile specificate la persoanele de la punctul (xvii).

XIX. Clientul profesional la cerere (vezi mai jos).

Înainte de prestarea serviciilor de investiţii, Societatea trebuie să îl informeze pe Client despre faptul că în baza informaţiilor, care i-au fost 

furnizate, Clientul este considerat ca fiind Client Profesional. Clientul Profesional are posibilitatea de a solicita în scris ca Societatea să-l trateze ca 

pe un Client Neprofesional – din această solicitare trebuie să fie clar la ce tranzacţie sau tranzacţii cu instrumentul de investiţii sau la ce serviciu de 

investiţii se referă. În cazul în care Clientul Profesional consideră că nu poate evalua în mod corespunzător sau nu poate gestiona riscurile 

corespunzătoare, este obligat să solicite ca Societatea să-l transfere în categoria Clientul Neprofesional (vezi mai jos). În cazul în care Societatea 

crede că Clientul nu mai îndeplineşte condiţiile pentru încadrarea iniţială într-o anumită categorie, este obligată să adopte măsurile 

corespunzătoare. 

Clientul Neprofesional

Societatea consideră Clienţi Neprofesionali toate persoanele fizice sau juridice, cărora le prestează servicii de investiţii şi care nu sunt Clienţi 

Profesionali în sensul celor specificate mai sus.

Societatea este autorizată să comunice Clientului Profesional şi fără cerere că îl consideră Client Neprofesional, iar din această comunicare 

trebuie să fie clar la ce tranzacţie sau tranzacţii cu instrumentul de investiţii sau la ce serviciu de investiţii se referă această încadrare.

 

Contraparte eligibilă

Prin contraparte eligibilă se înţelege un Client Profesional dintre cei menţionaţi mai sus la punctele (i) până la (vxi), faţă de care Societatea nu este 

obligată să îndeplinească regulile de tratarea a acestora şi nici obligaţiile de informare, specificate în prevederile art. l5 până la l5r din LTPC, în 

cazul în care este vorba de prestarea următoarelor servicii de investiţii principale (servicii de investiţii stabilite în art. 4 alin. 2 lit. a) până la c) din 

LTPC):

a. primirea şi predarea de instrucţiuni legate de instrumente de investiţii,

b. realizarea instrucţiunilor legate de instrumente de investiţii pentru Client,

c. tranzacţionare cu instrumente de investiţii pe cont propriu.

Contraparte eligibilă este considerată şi o persoană fizică cu domiciliul, sau o persoană juridică cu sediul într-un alt stat membru al Uniunii 

Europene, dacă este de acord în mod explicit cu acest lucru, faţă de care conform legislaţiei acestui stat membru, persoana străină, care are 

permisiunea acestui stat membru pentru prestarea serviciilor de investiţii, nu are obligaţia fără solicitarea ei în cadrul prestării serviciilor 

principale de investiţii, specificate mai sus la punctele a) până la c) de a îndeplini obligaţiile asemănătoare obligaţiilor de informare stabilite în art. 

l5 până la l5r din LAPC, fiind valabil faptul că din acordul respectiv trebuie să fie clar la care tranzacţie sau tranzacţii cu instrumentul de investiţii 

sau la care serviciu de investiţii se referă.

Societatea solicită de la client o confirmare explicită a faptului că este de acord cu încadrarea în această categorie, în general sau doar pentru 

anumite tranzacţii. Clientul, care este Contraparte eligibilă poate solicita transferul în categoria Client Profesional/Client Neprofesional. Din 

solicitare trebuie să fie clar la ce tranzacţie sau tranzacţii cu instrumentul de investiţii sau la ce serviciu de investiţii se referă această solicitare. În 

alte cazuri se va aplica regimul Clientului Profesional.

 

Client Profesional la cerere

Prin Clientul Profesional la cerere se înţelege:

i. persoana, care solicită în scris ca Societatea să o trateze ca pe un Client Profesional, iar Societatea îşi exprimă acordul cu aceasta şi

ii. care îndeplineşte cel puţin două din următoarele criterii:

ź în fiecare din ultimele patru trimestre consecutive a realizat pe piaţa reglementată corespunzătoare cu sediul în statul membru al 

Uniunii Europene, sau într-un sistem comercial multilateral gestionat de o persoană cu sediul într-un stat membru al Uniunii 

Europene tranzacţii cu instrumentul de investiţii, la care se referă solicitarea, în cantităţi semnificative şi cu un număr mediu de cel 

puţin 10 tranzacţii pe trimestru;

ź valoarea activelor acesteia formată din mijloace băneşti şi instrumente de investiţii corespunde sumei de cel puţin 500.000 EUR;

ź a efectuat pe o perioadă de cel puţin un an sau în cadrul exercitării muncii, profesiei sau funcţiei sale activităţi în domeniul pieţei 

financiare, care presupun cunoaşterea tranzacţiilor sau a serviciilor, la care se referă solicitarea.

Din cererea Clientului trebuie să fie clar, în afara interesului acestuia de a fi tratat ca un Client Profesional, şi la ce tranzacţie sau tranzacţii cu 

instrumentul de investiţii sau la ce serviciu de investiţii se referă. Împreună cu această solicitare trebuie să fie prezentată o declaraţie scrisă a 

Clientului cu privire la faptul că este conştient că:

ź această modificare poate presupune pierderea dreptului la rambursare din sistemul de garantare străin, asemănător prin scop cu 

sistemul asigurat de Fondul de garantare al brokerilor de titluri de valoare, şi

ź obligaţia stabilită în prevederile art. l5 până la l5r din LTPC în ceea ce priveşte Clientul Profesional este îndeplinită de către Societate într-

o sferă mai restrânsă decât în cazul Clientului Neprofesional; Societatea este obligată să atenţioneze asupra acestor fapte Clientul care a 

solicitat să fie tratat ca un Client Profesional.

Societatea poate acorda consimţământul în cauză abia după ce se asigură că acel Client, care a solicitat să fie tratat ca un Client Profesional 

îndeplineşte condiţiile specificate mai sus şi are experienţa şi expertiza necesară pentru tranzacţia sau tranzacţiile cu instrumentul de investiţii 

sau serviciul de investiţii, la care se referă solicitarea, este capabil să ia decizii proprii de investiţii şi înţelege toate riscurile conexe. Abia apoi 

Societatea poate acorda Clientului respectiv consimţământul în ceea ce priveşte transferul în categoria Clientul Profesional.

Societatea este obligată să verifice continuu şi să evalueze în mod regulat dacă Clientul, care a devenit Client Profesional în baza cererii sale nu a 
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încetat să îndeplinească condiţiile stabilite. 

 

Client Neprofesional la cerere

Clientul Profesional poate solicita în scris ca Societatea să îl trateze ca pe un Client Neprofesional. Din această solicitare trebuie să fie clar la ce 

tranzacţie sau tranzacţii cu instrumentul de investiţii sau la ce serviciu de investiţii se referă.

Un Client Profesional este considerat ca fiind Client Neprofesional în funcţie de tranzacţiile cu instrumentul de investiţii sau de serviciile de 

investiţii, pe care le va conveni cu Societatea. Dintr-o astfel de convenţie trebuie să fie clar la ce tranzacţie sau tranzacţii cu instrumentul de 

investiţii sau la ce serviciu de investiţii se referă aceasta. În cazul în care această convenţie nu a fost încheiată în scris, Societatea este obligată să 

elibereze Clientului, la cererea acestuia o confirmare privind tranzacţia sau tranzacţiile cu instrumentul de investiţii sau serviciul de investiţii, la 

care se referă convenţia respectivă. Societatea este obligată să dea curs acestei cereri.

 

Contraparte eligibilă la cerere

Prin Contraparte eligibilă la cerere se înţelege un Client Profesional, care îndeplineşte criteriile stabilite şi solicită să fie tratat în regimul 

Contrapărţii eligibile, iar Societatea este de acord cu această solicitare. Din solicitare trebuie să fie clar la ce tranzacţie sau tranzacţii cu 

instrumentul de investiţii sau la ce serviciu de investiţii se referă. Societatea va da curs acestei solicitări.

Contrapartea eligibilă poate solicita în scris să fie încadrată în categoria Client Profesional, faţă de care Societatea respectă anumite obligaţii de 

informare. Din solicitare trebuie să fie clar la ce tranzacţie sau tranzacţii sau la ce serviciu se referă aceasta.

Contrapartea eligibilă este considerată ca fiind Client Neprofesional, dacă Societatea îi comunică că o consideră Client Neprofesional. Trebuie să 

fie clar în acelaşi timp la ce tranzacţie sau tranzacţii cu instrumentul de investiţii sau la ce serviciu de investiţii se referă această procedură a 

Societăţii.

Societatea este autorizată să îndeplinească obligaţiile stabilite în prevederile art. l5 până la l5r din LTPC şi faţă de Contrapărţi eligibile, faţă de care 

nu este obligată în mod normal să le îndeplinească. Trebuie să fie clar în acelaşi timp la ce tranzacţie sau tranzacţii cu instrumentul de investiţii 

sau la ce serviciu de investiţii se referă această procedură a Societăţii.

 

Regulile de informare a Clienţilor 

Societatea verifică şi evaluează continuu dacă Clientul nu a încetat să îndeplinească criteriile specificate pentru încadrarea în categoria 

corespunzătoare.

Clientul Profesional şi Contrapartea eligibilă sunt obligaţi să informeze Societatea cu privire la orice modificare, care ar putea influenţa 

încadrarea lor în categoria corespunzătoare. În cazul în care Societăţii nu va fi comunicată nicio informaţie de acest gen, se va considera că 

Clientul îndeplineşte toate criteriile stabilite pentru categoria Contraparte eligibilă sau Client Profesional, fără a fi afectată în nici un fel obligaţia 

Societăţii menţionată mai sus de a verifica şi evalua continuu dacă sunt îndeplinite criteriile stabilite pentru încadrare în categoria 

corespunzătoare. În cazul în care Societatea crede că Clientul nu mai îndeplineşte condiţiile pentru încadrarea iniţială în categoria 

corespunzătoare, este obligată să adopte măsurile necesare. 

În afară de informaţiile specificate în prevederile art. l5d din LTPC, Societatea este obligată să furnizeze informaţii fiecărui Client (şi celui existent), 

cu privire la categoria de Clienţi în care este încadrat (inclusiv informarea privind dreptul de a solicita modificarea încadrării şi limitarea protecţiei, 

care este legată de aceasta), care vor fi furnizate pe suport de hârtie sau pe orice suport de informaţii , care permite păstrarea acestor informaţii 

în aşa fel, încât să poată fi folosite pe perioada corespunzătoare scopului lor.

 

Declaraţia Clientului

Declar că am preluat informaţiile prezentate mai sus, le-am citit şi înţeleg conţinutul lor.
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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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