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GRILA DE COMISIOANE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE INVESTIȚII
FINANCIARE LA DISTANȚĂ

SERVICIU FURNIZAT

BAZA DE
CALCUL

FRECVENȚA

COMISION
MAXIM

SCADENȚA
PLĂȚII

A.

Servicii principale:

1.

Cumpărare/vânzare acțiuni, drepturi, unități
de fond, produse structurate, ETF-uri,
produse structuratei
Cumpărare/vânzare de obligațiuni, titluri de
stat

Volum tranzacții

Executare ordin

0,42%

T (data tranzacției)

Volum tranzacții

Executare ordin

0,14%

T (data tranzacției)

3.

Tarif fix pe ordin – lei

Ordin de
tranzacționare

La prima execuție a
ordinului

1 leu

T (data tranzacției)

4.
B.

Tarif fix pe ordin - EURii
Servicii auxiliare

1 EUR

T (data tranzacției)

1.
2.
3.

Acces la cotații online
Taxă administrare contiii
Transfer IN (transfer acțiuni de la
Depozitarul Central)
Transfer OUT (transfer acțiuni la
Depozitarul Central)
Eliberare extras de cont fără coduri
confidențiale
Eliberare extras de cont cu coduri
confidențiale
Modificare date personale în sistemul
Depozitarului Central
Solicitare eliberare de extras de cont de la
Depozitarul Central în cazul decesului
deţinătorului de instrumente financiare
Transfer direct cauză de moarte
Retragere fonduri bănești leiiv
Taxă încasare dividende emitenți din
România distribuiți prin Depozitarul Central
Taxă de încasare dividende emitenți străini
tranzacționați la BVB
Subscrieri prin intermediul SSIF în vederea
participării la majorări de capital social
Transmitere corespondență (extras de cont)
la domicilul clientului/adresa de
corespondență

2.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Fixă
Transfer/simbol

Lunar
La cerere

Gratuit
15 lei
Gratuit

Ultima zi din lună

Transfer/simbol

La cerere

12 lei

Data operațiunii

Simbol

La cerere

12 lei

Data operațiunii

Simbol

La cerere

18 lei

Data operațiunii

Operațiune

La cerere

10 lei

Data operațiunii

Simbol

La cerere

12 lei

Data operațiunii

Operațiune
Operațiune
Emitent

La cerere
La cerere
Anual

40 lei
6 lei
10 lei

Data operațiunii
Data operațiunii
Data operațiunii

Emitent

Anual/trimestrial

4 EURO

Data operațiunii

Operațiune

La cerere

20 lei

Data operațiunii

50 lei

Data operațiunii

Cel puţin anual şi ori de câte
ori se impune conform
contractului sau prevederilor
legale incidente
Suma minimă de deschidere a contului execution-only pe piața BVB este de 5.000 lei.

14.

Operațiune

i

Comisionul de tranzacționare va fi aplicat fiecărei tranzacții de cumpărare/vânzare. SSIF acordă Clientului de la data deschiderii contului,
timp de 12 luni calendaristice (cele 12 luni încep să curgă din luna următoare deschiderii contului) un comision procentual redus cu
30% față de comisionul standard . La finele celor 12 luni se va aplica comisionul standard.
ii
Tariful fix în euro se aplică tranzacțiilor cu obligațiuni în Euro prin intermediul BVB.
iii
Taxa de administrare este stabilită la 15 lei/lună, plătibilă în ultima zi din trimestru; taxa se percepe din luna următoare deschiderii contului
de tranzacționare.
Taxa de administrare este datorată exclusiv de Clienții care au generat un comision brut din tranzacționare mai mic de 150
lei/trimestru, calculat conform pct. A din prezentul document.
Dacă, înainte de încheierea unui trimestru, Clientul solicită închiderea contului de tranzacționare, taxa de administrare va fi calculată aferent
lunilor de validitate a contului.
iv Pentru retragerile în altă valută se va percepe comisionul băncii de decontare iar clientul va suporta eventualele diferențe de curs valutar.
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