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Osobní schůzka byla za účelem:

- Uzavření Rámcové smlouvy

- Aktualizace smluvních údajů na Rámcové smlouvě

- Předání a podpis dokumentů k novele ZPKT (nové dotazníky)

- Podání obecné informace k uzavírání termínových obchodů s Obchodníkem a zodpovězení dotazů

- Jiné …………………………….  

Po dobu jednání obchodník:

- Podával ucelené informace.

- Odpověděl na všechny moje dotazy.

- Upozornil mě na rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů (např. předáním Informační brožury).

- Informoval mě o veškerých nákladech spojených s uzavíráním termínových obchodů 

- Informoval mě o nutnosti zřídit si číslo LEI a uhradit poplatek za jeho přidělení a následně roční obnovu LEI.

- Informoval mě o platebních podmínkách pro provádění termínovaných obchodů 

- Nenabízel mi konkrétní investiční strategie (konkrétní nákup měnového páru za konkrétní kurz apod.) 

- Jiné …………………………….  

Od obchodníka jsem převzal:

- Informační brožuru pro platební a investiční služby

- Investiční dotazníky

- Novou dokumentaci k Rámcové smlouvě

- Jiné ……………………………

AKCENTA CZ S.A. (Comerciantul) este obligată în conformitate cu prevederile legii nr. 256/2004 cu privire la tranzacţionarea pe piaţa de capital, în sensul 

prevederilor legale ulterioare (mai departe: „Legea”), să păstreze procesele-verbale în scris de la negocierile dintre client şi Comerciant. Scopul acestui 

proces-verbal este consemnarea cuprinsului negocierilor, pentru ca pe baza lui să se poată urmări respectarea cerinţelor Legii şi ale altor reglementări 

direct utilizabile ale Uniunii Europene, mai ales dacă Comerciantul îşi respectă obligaţiile faţă de clienţi. 

Declaraţia clientului

Declar că am dat singur răspunsurile la chestionarul de mai sus, iar datele oferite sunt adevărate. În continuare, confirm că am preluat un exemplar al 

prezentului formular.

Proces-verbal de la negocierile cu clientul

În numele AKCENTA CZ S.A.

Semnătura

Numele şi prenumele

Dat în:

Data:

Persoana autorizată (numele şi prenumele):

Societatea comercială/Denumirea:

Versiunea: 1/2019La contractul numărul:

Întâlnirea personală a avut drept scop:

Încheierea Contractului-cadru

Actualizarea datelor contractuale din Contractul-cadru

Predarea și semnarea documentelor cerute de Legea cu privire
la tranzacţionarea pe piaţa de capital (noile chestionare)

Oferirea de informații generale referitoare la încheierea tranzacțiilor
la termen cu Comerciantul și oferirea de răspunsuri la întrebări

Altele:

Pe timpul negocierilor, Comerciantul:

A oferit informații complete

A răspuns la toate întrebările mele

M-a atenționat cu privire la riscurile legate de încheierea de tranzacții la termen
(de exemplu prin oferirea Broșurii informative)

M-a informat cu privire la toate costurile asociate încheierii de tranzacții
la termen

M-a informat cu privire la necesitatea de a obține numărul LEI și de a achita
comisionul pentru atribuirea lui și pentru reînnoirea anuală a numărului LEI

M-a informat cu privire la condițiile de plată pentru efectuarea de tranzacții
la termen

Nu mi-a oferit strategii concrete de investiții (cumpărarea concretă a unei
perechi de valute la un curs concret etc.)

Altele:

Am primit de la Comerciant:

Broșura informativă pentru serviciile de plăți și investiții

Chestionarele privind investițiile

Noua documentație pentru Contractul-cadru

Altele:

Cine a initiat intalnirea:

Clientul

Reprezentantul comercial
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