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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE PE PIEŢELE EXTERNE 

ACTUALIZAT la data de 15.09.2021 
 
 
Încheiat între: 

Firma de investiții GOLDRING S.A., cu sediul în Tg Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Mansarda, jud. Mureş, 
România, având codul de înregistrare fiscală RO10679295 şi numărul de ordine în Registrul Comerţului J26/440/1998, 
autorizată prin Decizia CNVM nr. 2734/08.08.2003 şi înregistrată în Registrul CNVM sub nr. PJR01SSIF260045, Atestat 
CNVM 372/29.05.2006, reprezentată legal prin Dl. Zahan Virgil Adrian, în calitate de Director General/Conducător, denumită 
în cele ce urmează „SSIF” 
şi 
Titularul de cont, _____________________________________________________________________, 

CNP/CUI __________________ în calitate de Client,  

având, ca temei legal, normele în vigoare pe teritoriul României precum și prevederile legislative europene, au convenit asupra 
următorilor termeni şi condiţii: 
 
ARTICOLUL 1 – DEFINI ȚII  
1.1. În cuprinsul prezentului contract, termenii de mai jos au următorul înţeles: 

«SSIF» – societate de servicii de investiţii financiare, firmă de investiții. 
«Facilitate de tranzacţionare» - reprezintă sistemul informatic operat de către SSIF, şi accesat prin internet de 
către Client, în baza unui nume de utilizator (user) şi a unei parole, în scopul gestionării electronice a contului 

său deschis la SSIF. 
«suport durabil» - orice instrument care permite: 

a) stocarea de informaţii adresate personal, într-un mod care să permită consultarea lor ulterioară pe o perioadă de 
timp adaptată scopului acestor informaţii şi 

b) reproducerea fidelă a informaţiilor stocate. 

«date cu caracter personal» - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, conform 
legii. 
«prelucrarea datelor cu caracter personal» orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor 
cu caracter personal, prin orice mijloace automate sau neautomate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau dezvăluirea către terţi prin transmitere, 
alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal. 
«eveniment corporativ» evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, iniţiate de către emitentul 
respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a organelor statutare sau de către un ofertant, cum sunt 
cele prevăzute în anexa nr. 20 la Regulamentul ASF nr. 5/2018. 
«documentație de deschidere de cont» fără a fi o enumerare exhaustivă se referă cel puțin la: 

a) o fotocopie a documentului de identificare al Clientului și a împuternicitului, după caz; 
b) informaţii privind contul bancar, inclusiv extras de cont al titularului de contract; 
c) documente de evidenţă a domiciliului clientului; 
d) adresa de corespondenţă pe care urmează să o folosească Clientul în relaţia cu SSIF. 

           «intermediar extern» societate de servicii de investiții financiare autorizată într-un alt stat cu care SSIF are încheiate 
relații contractuale cu privire la externalizarea serviciilor de investiții financiare în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv 
Interactive Brokers LLC., autorizată la Registry Court în Budapesta  sub numărul 01-10-141029. 
1.2. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi in documentul de prezentare al SSIF şi pe site-ul SSIF la următoarea 

adresă:  https://www.goldring.ro/faq 
 
ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. SSIF prestează în beneficiul Clientului  Servicii de execuție. În detaliu, serviciile prestate de SSIF constă în preluarea 

şi transmiterea ordinelor şi instrucţiunilor Clientului  prin intermediul facilităţii de tranzacţionare puse la dispoziţie de 
către Intermediarul extern în legătură cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate 

internaţionale sau pe alte pieţe pentru care Intermediarul extern a încheiat acorduri în vederea executării ordinelor 
Clientului  prevăzute în Documentul de prezentare; Tipul instrumentelor financiare ce urmează a fi tranzacționate se 
stabilește în urma completării de către Client a Testului de oportunitate și este descris în Documentul de prezentare 
împreună cu riscurile asociate. 

2.2. Clientul a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă faptul că SSIF  nu execută ordinele emise de Client în legătură cu 
obiectul contractului de la punctul 2.1. Pentru ducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract Clientul mandatează 
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SSIF să preia şi să transmită aceste ordine în vederea executării acestora de către şi prin intermediul Intermediarului 
extern care va asigura executarea acestora în conformitate cu reglementările aplicabile Pieţelor  externe. 

2.3. Pentru transmiterea ordinelor şi a instrucţiunilor de tranzacţionare pentru instrumentele financiare amintite la pct. 2.1.  
SSIF va pune la dispoziţia clienţilor următoarele facilităţi de tranzacţionare : 
- ,,Trading station” accesibilă pe desktop, pe baza datelor de acces,(utilizator, parolă) ce vor fi transmise Clientului de 

către SSIF.  
- ,,Handy Trader” accesibilă pe mobil, pe baza datelor de acces, (utilizator, parolă) disponibilă pe App Store sau Google 

Play.  
2.4. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract vor fi oferite de către SSIF în concordanţă cu reglementările aferente Pieţelor 

de capital externe în termenii şi condiţiile fixate în contract. 
Serviciile care fac obiectul prezentului Contract nu includ: consultanța juridică, administrarea de portofolii, consultanța în 
investiții, administrare conform prevederilor Codului Civil și/sau consultanță fiscală. Clientul rămâne responsabil în mod exclusiv 
pentru monitorizarea oricăror implicații fiscale, precum plata taxelor și impozitelor aferente, dar și pentru efectuarea oricăror 
înregistrări și depunerea oricăror declarații solicitate de organele fiscale în conformitate cu legislația în vigoare în orice moment. 
 
ARTICOLUL 3 – DURATA ȘI ÎNC ET ARE A CO NTR A CTU LUI  
3.1. Prezentul contract se încheie în baza şi ca urmare a completării Cererii de deschidere de cont a Clientului , semnată de 

către acesta ori de reprezentantul său autorizat şi însoţită de documentele solicitate de SSIF pentru deschiderea de cont 
şi intră în vigoare la data Validării contului de tranzacționare. Contractul nu poate produce efecte anterior transmiterii de 
către Client a documentației necesare deschiderii contului și a completării Cererii de deschidere de cont și a Contractului 
de intermediere. 

3.2. Prezentul contract se încheie pe durata unui an calendaristic. La împlinirea termenului anterior menţionat, contractul se 
prelungeşte tacit pe perioade succesive de câte un an, dacă niciuna dintre parţi nu notifică intenţia de încetare a 
contractului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea acestuia. 

3.3. Prezentul contract încetează în următoarele condiţii: 
a) prin denunţarea unilaterală a contractului. Denunţarea poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului                     

şi îşi produce efectele în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării denunţării contractului de către cealaltă parte. 
Notificările se transmit conform Art. 13 din prezentul contract; 

b) prin acordul părţilor; 
c) ca urmare a încetării contractului dintre SSIF şi Intermediarul extern cu notificarea prealabilă a Clientului. 

d) în cazul în care  Clientul persoana fizică a decedat sau devine lipsit de discernământ, sau al desfiinţării, prin orice 
modalitate, a Clientului persoană juridică; 

3.4. Clientul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract într-o perioadă de 14 zile de la încheierea lui, fără a-i fi 
percepute penalităţi şi fără a-şi motiva decizia de retragere. În cazul în care Clientul denunţă unilateral contractul, el va fi 
obligat să plătească SSIF comisioanele şi taxele corespunzătoare serviciilor prestate până la data primirii de către SSIF a 
notificării scrise de denunţare. 

3.5. Părţile se obligă ca, în termen de cel mult 15 de zile de la data primirii notificării privind denunţarea unilaterală a 
contractului, să stingă orice obligaţie financiară generată de prezentul contract în raport cu cealaltă parte. 

3.6. Încetarea contractului nu exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce le revin până la data în care 
operează încetarea. 

3.7. La denunţarea contractului, SSIF poate lichida instrumentele financiare ale Clientului la alegere în limita stingerii oricăror 
obligaţii rezultate din angajamentele Clientului . 

3.8. La încetarea contractului, toate datoriile către SSIF generate din prezentul contract vor deveni certe, lichide şi exigibile 

(plătibile imediat). 
3.9. Părţile convin de comun acord, ca instrumentele financiare deţinute de Client, la data încetării contractului, indiferent de 

cauză, să fie transferate către orice instituţie financiară care asigură servicii de custodie a instrumentelor financiare, după 
acoperirea tuturor obligaţiilor Clientului conform Articolului 3.5. 

3.10. În cazul în care operaţiunile prevăzute la 3.9 nu se pot realiza in lipsa unui contract direct dintre Client şi un custode sau 
alte motive rezonabile, SSIF va lichida instrumentele financiare ale Clientului cu notificarea în prealabil a acestuia. 

 
ARTICOLUL 4 - DREPTU RIL E ŞI O B L IG AŢ II LE S S IF   

DREPTURILE SSIF 
4.1. SSIF, prin facilitatea de tranzacționare pusă la dispoziție de Intermediarul extern ţine evidenţa tuturor instrucţiunilor, 

operaţiunilor şi documentelor care determină modificarea poziţiilor din cadrul contului de numerar şi de instrumente 
financiare ale Clientului şi le pune la dispoziţia acestuia prin intermediul facilităţii de tranzacţionare. 

4.2. SSIF acţionează numai pe baza instrucţiunilor Clientului care se obligă să certifice şi/sau să confirme orice acţiune 
întreprinsă cu bună credinţă de către SSIF şi agentul său în temeiul prezentului contract şi a prevederilor legale aplicabile 
activităţii sale specifice. Buna credinţă a SSIF şi a agenţilor săi se prezumă. 

4.3. Toate sumele din contul de numerar al Clientului: 
(a) sunt deţinute în contul bancar al Intermediarului extern autorizat să efectueze tranzacţii cu Instrumente financiare pe 

piaţa externă; 
(b) nu pot fi folosite de către Intermediarul extern în activitatea sa curentă. 

4.4. SSIF îşi rezervă dreptul să nu accepte sau să limiteze accesul Clientului la una sau mai multe dintre pieţele şi serviciile 
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solicitate dacă: 
a) SSIF consideră în mod rezonabil că există condiţii anormale de tranzacţionare; 
b) SSIF consideră că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sale din prezentul contract. 

4.5. SSIF va putea, cu sau fără notificare prealabilă şi suplimentar faţă de orice alte drepturi conferite SSIF prin prezentul 
contract: 
(a) să monitorizeze expunerea Clientului la riscurile care decurg din tranzacţionarea instrumentelor financiare. 
(b) să suspende contul Clientului cu privire la tranzacţiile efectuate de acesta pe unul sau mai mulţi emitenţi în 

situaţia în care: 
(i) SSIF  consideră că Clientul  s-ar putea afla în posesia  de informaţii confidenţiale sau privilegiate, conform 

reglementărilor aplicabile în orice jurisdicţie relevantă şi ar efectua tranzacţii în baza acestor informaţii; 
(ii) SSIF consideră că Clientul  ar putea încălca orice reglementare privind abuzul de piaţă, aplicabilă în orice 

jurisdicţie relevantă; 
(iii) Clientul nu răspunde solicitării de actualizare a datelor personale sau nu și-a actualizat datele personale în 

conformitate cu art. 5.3 (c) din prezentul contract; 
(c) să închidă contul Clientului: 

(i) dacă acest lucru este solicitat de către o autoritate de supraveghere din orice jurisdicţie relevantă; 
(ii) dacă Clientul a decedat sau devine lipsit de discernământ sau, după caz, dacă devine insolvabil ori face obiectul 

unei proceduri de dizolvare, lichidare, faliment, administrare judiciară sau a oricărei proceduri similare; 
(iii) dacă Clientul nu furnizează necesarul de marjă sau nu plăteşte orice altă sumă datorată conform prezentului 

contract; 
(iv) ca urmare a încetării prezentului contract. 

(d) să refuze preluarea ordinelor Clientului dacă: 
(i) este aplicabilă oricare dintre situaţiile prevăzute la lit. (c) (i) – (iii) de mai sus; 
(ii) nu respectă reglementările în vigoare; 
(iii) condiţiile de piaţă nu sunt în măsură să formeze preţuri pentru instrumentele financiare care se doresc a fi 

tranzacţionate, datorită indisponibilităţii informaţiilor de piaţă sau din alte motive aflate în afara controlului 
SSIF; 

(iv) decide astfel în mod discreţionar şi, în acest caz, notifică Clientul în scris cu privire la decizia luată, prezentând 
motivele care au condus la luarea măsurii respective; 

(v) executarea acestuia nu este tehnic posibilă sau dacă SSIF decide că există motive întemeiate pentru acest refuz; 
Refuzul de a executa un ordin este comunicat imediat Clientului împreună cu justificarea lui pe un suport durabil. 

(e) să modifice prezentul contract, cu condiţia notificării Clientului pe un suport durabil cu cel puţin 3 zile lucrătoare 
înainte de a intra în vigoare. 

4.6. SSIF are dreptul să corecteze erorile generate de operaţiuni greşite în conturile Clientului , prin intervenţia în conturile 
acestuia, fără a afecta fondurile sau instrumentele financiare ale acestuia înainte de înregistrarea erorilor. 

4.7. SSIF nu garantează că facilitatea de tranzacţionare pusă la dispoziţie va fi accesibilă permanent sau că funcţionarea sa 
va fi continuă şi fără erori. Intermediarul extern va putea întrerupe oricând va considera necesar funcţionalitatea 
facilităţii de tranzacţionare pentru realizarea unor revizii, upgrade-uri, dezvoltări sau alte operaţiuni similare. Exceptând 
cazurile de forţă majoră, Intermediarul extern va depune eforturi rezonabile pentru a anunţa în prealabil întreruperea 
funcţionării facilităţii de tranzacţionare şi pentru a limita durata întreruperii la timpul necesar pentru realizarea în condiţii 
de siguranţă a intervenţiilor. 

4.8. În vederea îndeplinirii obligaţiilor sale legale de informare, SSIF nu este condiţionat de obţinerea acordului pentru 
actualizarea/modificarea informaţiilor din Documentul de prezentare sau din Politica de executare a ordinelor. SSIF va 
notifica Clientul în timp util de orice modificare semnificativă a informaţiilor furnizate prin documentele menţionate anterior 
care sunt pertinente pentru serviciul pe care SSIF îl furnizează Clientului în temeiul prezentului contract. 

4.9. SSIF are dreptul de a introduce acţiune în justiţie precum şi de a iniţia orice demers legal, în scopul recuperării oricăror 
prejudicii, inclusiv daune morale, împotriva oricăror clienţi SSIF care au realizat tranzacţii cu instrumente financiare cu 
încălcarea prevederilor legale şi dispoziţiilor de reglementare în materie de abuz de piaţă, sau a prevederilor prezentului 
contract. 

4.10. În situaţia în care Clientul sau SSIF denunţă contractul, Clientul va fi obligat ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
notificării să îşi lichideze sau transfere toate instrumentele din portofoliu. În caz contrar, la sfârşitul celor 3 zile, SSIF îşi 
rezervă dreptul de a le transfera Clientului către orice instituţie financiară care asigură servicii de custodie, acestuia fiindu-
i interzis să lanseze noi ordine în contul său operat de către SSIF. În cazul în care transferul nu se poate realiza în lipsa 
unui contract direct dintre Client şi un custode sau alte motive rezonabile, SSIF va lichida instrumentele financiare ale 
Clientului cu notificarea în prealabil a acestuia. 

4.11. La solicitarea Clientului şi în măsura în care sunt disponibile, SSIF poate furniza acestuia informaţii publice referitoare la 
emitenţii listaţi pe pieţele externe reglementate, SSIF neasumându-şi nicio răspundere cu privire la deciziile şi 
randamentele portofoliului Clientului. 

4.12. La solicitarea Clientului , SSIF îi va furniza explicaţii cu privire la funcţionalităţile şi informaţiile disponibile în facilitatea 
de tranzacţionare pusă la dispoziţie, și va facilita obținerea de informații cu privire la activitatea desfăşurată în 
contul/conturile sale, la instrumentele financiare din portofoliul său şi pentru a se informa cu privire la regulile şi procedurile 
de tranzacţionare aplicabile pieţei.  
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OBLIGAŢIILE SSIF 
4.13. SSIF va deschide şi opera în facilitatea de tranzacționare pusă la dispoziția partenerului extern , câte un cont al Clientului 

în funcţie de moneda în care au loc tranzacţiile pe pieţele externe în care vor fi evidenţiate toate deţinerile şi operaţiunile 
cu instrumente financiare şi numerar ale Clientului realizate pe toate pieţele pe care Clientul va plasa ordine de 
tranzacţionare, indicând datele de identificare ale persoanei în numele căreia este deschis contul şi după caz, ale 
împuterniciţilor/reprezentanţilor acesteia şi de a efectua activităţile aferente operării şi menţinerii acestuia, în conformitate 
cu tranzacţiile şi cu orice alte modificări ale datelor de identificare ale Clientului. 

4.14. SSIF va îndeplini operaţiunile ce fac obiectul prezentului contract în conformitate cu clauzele acestuia, cu ordinele şi 
instrucţiunile primite de la Client, precum şi cu specificaţiile contractelor încheiate cu Intermediarul extern privind 
tranzacționarea instrumentelor financiare pe piețe externe. SSIF va putea utiliza orice mijloc de comunicare, inclusiv un 
mijloc de comunicare la distanţă, pentru transmiterea ordinelor şi instrucţiunilor Clientului către Intermediarul extern. 

4.15. SSIF va acţiona numai în baza instrucţiunilor Clientului , exceptând cazurile expres prevăzute de lege şi de prezentul 
contract. 

4.16. SSIF va acţiona cu diligenţă în ceea ce priveşte selectarea, desemnarea şi verificarea instituţiilor de credit şi/sau a 
Intermediarului extern, având în vedere experienţa şi reputaţia profesională a acestuia. 

4.17. Toate sumele din contul Clientului: 
(a) sunt depuse în contul bancar deschis în numele clienţilor de către Intermediarul extern la o bancă aleasă de acesta; 

sunt plătibile la solicitarea expresă a Clientului după reţinerea sumelor cuvenite SSIF și Intermediarului extern, 
într-un cont bancar declarat de către Client în Cererea de deschidere de cont și în platforma de tranzacționare ca fiind 
al Clientului , cu excepţia sumelor necesare pentru finalizarea tranzacţiilor aflate în decontare sau a ordinelor aflate 
în execuţie; 

(b) nu sunt purtătoare de dobânzi în beneficiul Clientului. 
4.18. SSIF va pune la dispoziția Clientului prin facilitatea de tranzacționare notificări cu privire la orice eveniment corporativ în 

legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu de către acesta. 
4.19. SSIF va pune la dispoziția Clientului pe un suport durabil (facilitatea de tranzacționare), formularul de confirmare a 

executării ordinului cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează tranzacţiilor finalizate. 
4.20. SSIF garantează informaţiile proprii publicate pe website-ul sau şi în documentele contractuale sau de informare adresate 

Clientului, nu şi informaţiile care sunt preluate de la terţi. SSIF garantează de asemenea acurateţea informaţiilor 
transmise în rapoartele referitoare la operaţiunile efectuate în contul/conturile Clienţilor.  

4.21. Cel puţin anual, SSIF va pune la dispoziția Clientului pe platforma de tranzacționare formularul de raportare privind 
activele acestuia cu instrumentele financiare sau fondurile deţinute. 

4.22. SSIF va păstra confidenţialitatea operaţiunilor efectuate în numele şi pe contul Clientului şi nu va dezvălui aceste 
informaţii unui terţ sau în mod public, în afara cazului în care informaţiile sunt sau devin publice sau dacă sunt cerute de 
o autoritate sau instanţă abilitată conform legii. 

4.23. SSIF nu transferă instrumentele financiare ale Clientului fără acordul expres al acestuia cu excepția situaților care implică 
procesarea de evenimente corporative (majorări/diminuare de capital social, operațiuni de retragere de la tranzacționare, 
etc.). 

4.24. În situația în care un Client nu mai poate fi contactat/notificat utilizând datele oferite de acesta în documentația 
inițială/actualizată de la dosarul Clientului, SSIF poate suspenda accesul acestuia la contul de tranzacționare până la 
clarificarea situației.  

4.25. SSIF consideră termenul de 15 zile lucrătoare de la contactarea/notificare a clientului, termenul necesar demarării 
operațiunii prevăzute la art. 4.25. 

 
 
ARTICOLUL 5 - DREPTURILE ŞI O B L IG AŢ II LE C LI ENT ULU I  
 
DREPTURILE CLIENTULUI  
5.1 Clientul are dreptul de a dispune, fără interdicţie, de sumele existente în contul deschis în numele său, cu excepţia 

sumelor necesare pentru decontarea tranzacţiilor de cumpărare a instrumentelor financiare, pentru acoperirea 
comisioanelor percepute pentru serviciile prestate, precum şi a altor sume datorate conform prezentului contract. La cererea 
Clientului sumele decontate, sunt plătibile Clientului mai puţin sumele folosite pentru a compensa datoriile scadente 
către SSIF/Intermediarul extern.  

5.2 În relația cu SSIF, Clientul are de asemenea, următoarele drepturi: 
a) De accesa în timp real contul deschis la Intermediarul extern prin intermediul facilităţii de tranzacţionare utilizând în acest 

sens un user şi o parolă proprie. 
b) De a anula ordinele de tranzacţionare care nu au termenul de valabilitate expirat, a căror executare nu a fost confirmată 

de către Intermediarul extern şi a căror stare permite retragerea lor de pe piaţă. 
c)   De a i se pune la dispoziţie, pe un suport durabil, Formularul de confirmare a ordinelor, cel mai târziu în prima 

zi lucrătoare ce urmează finalizării tranzacţiilor. 
d) De a i se asigura confidenţialitatea informaţiilor privind tranzacţiile şi utilizarea datelor personale conform 

reglementărilor legale aplicabile. 
e) De a plasa ordine și instrucțiuni prin metode alternative: telefon, fax sau e-mail cu semnătură electronică. 
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OBLIGAŢIILE CLIENTULUI  
5.3 În relația cu SSIF, Clientul are următoarele obligații principale: 

a) Să completeze toate datele necesare în vederea deschiderii contului, garantând caracterul lor complet, corect şi actual. 
Clientul înţelege şi se obligă să notifice în scris SSIF cu privire la orice modificare a acestor date sau informaţii, ori de 
câte ori este cazul, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la intervenirea modificării respective şi îşi asumă efectele 
neîndeplinirii acestei obligaţii, inclusiv orice daună sau prejudiciu creat.  

b) Să notifice SSIF cu privire la orice eroare apărută în conţinutul rapoartelor primite pe suport durabil în termen de cel 
mult 24 de ore de la vizualizarea lor de la data la care acestea au devenit disponibile. După expirarea termenului stabilit, 
conţinutul raportului se consideră aprobat de către Client. 

c) Să notifice SSIF în conformitate cu asupra oricăror modificări intervenite în datele sale personale, așa cum au fost ele 
declarate în Cererea de deschidere de cont și în Testul de evaluarea a oportunității în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data la care survin modificările. 

d) Să înştiinţeze imediat, în scris, SSIF despre numirea unui nou reprezentant al său şi limitele reprezentării, despre 
modificările dispuse în privinţa reprezentanţilor săi anteriori şi/sau ale operaţiunilor pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să 
le efectueze. 

e) Să plătească sumele pentru decontarea tranzacţiilor, comisioanele, taxele, impozitele şi orice alte obligaţii prevăzute de 
actele normative şi de prezentul contract, înainte de a transfera dreptul de proprietate şi de a gaja instrumentele 
financiare. Neîndeplinirea de către Client a obligaţiei privind alimentarea contului propriu cu sume corespunzătoare 
tranzacţiilor, inclusiv comisioanele, taxele şi impozitele asociate, înainte de lansarea oricăror instrucţiuni de 
tranzacţionare, echivalează cu acordul expres al Clientului (acordul fiind exprimat de Client în scris prin semnarea 
prezentului contract) asupra intervenţiei SSIF în conturile deschise la acesta, pentru lichidarea poziţiilor 
(vânzare/cumpărare) oricăror instrumente financiare, în orice moment. 

f) Să îşi asume întreaga responsabilitate cu privire la ordinele şi instrucţiunile recepţionate de către SSIF sub 
identificatorul de cont, user şi parola sa, prin internet, prin intermediul facilităţii de tranzacţionare. 

g) Să îşi asume întreaga responsabilitate cu privire la păstrarea confidenţialităţii identificatorului de cont, user-ului, parolei 
de acces şi a oricăror alte elemente de securitate care permit autentificarea acestuia în sistem, accesarea evidenţei 
Contului său deschis la SSIF şi utilizarea oricăreia dintre funcţiunile aplicaţiei aferente facilităţii de tranzacţionare.  

h) Să accepte corecţiile făcute de SSIF, generate de erori neintenţionate ale acestuia, cu condiţia neafectării fondurilor 
sau instrumentelor financiare aflate în păstrare la SSIF. 

i) Să completeze marja necesară pentru a evita lansarea apelului în marjă şi de a acţiona pentru a restabili situaţia 
Contului în cazul lansării acestui apel; 

j) În mod suplimentar şi fără a aduce atingere altor obligaţii care revin Clientului în temeiul prezentului contract, acesta 
se angajează: 
(i) să respecte modalităţile de comunicare agreate cu SSIF pentru transmiterea ordinelor de tranzacţionare; 
(ii) să se supună regulilor şi procedurilor de lucru ale SSIF referitoare la executarea tranzacţiilor cu instrumente 

financiare pe pieţele reglementate; 
(iii) să nu defăimeze SSIF sau angajaţii acesteia ca urmare a unor posibile pierderi suferite în urma investiţiilor 

financiare efectuate, din motive independente de aceştia, în caz contrar SSIF putând solicita daune morale; 
(iv) să probeze orice reclamaţie prin care consideră că termenii contractului nu sunt respectaţi; 
(v) să suporte riscurile care decurg din natura speculativă a tranzacţiilor cu instrumente financiare; 
(vi) să formuleze toate declaraţiile şi să semneze toate documentele cerute de legislaţia în vigoare; 
(vii) să notifice SSIF cu privire la iniţierea oricărei proceduri prin care se urmăreşte reorganizarea judiciară sau 

declararea falimentului Clientului , în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data de la care a luat cunoştinţă 

de iniţierea acestei proceduri; 
(viii) să emită ordine de tranzacţionare, cu respectarea practicilor şi normelor care previn abuzul de piaţă; 
(ix) să notifice SSIF orice deţinere de valori mobiliare mai mare de 5% din totalul drepturilor de vot ale unui emitent, 

caz în care are calitatea de acţionar semnificativ; 
(x) să notifice SSIF, în scris, în termen de 24 de ore, în cazul în care apar modificări referitoare la statutul său de 

acţionar semnificativ. 

5.4 În situaţia în care Clientul sau SSIF denunţă Contractul, Clientul va fi obligat ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data notificării, să îşi lichideze sau transfere toate valorile mobiliare din portofoliu. În caz contrar, la sfârşitul celor 3 zile, 
SSIF îşi rezervă dreptul de a le transfera, Clientului fiindu-i interzis să lanseze noi ordine de tranzacționare. În cazul în 
care transferurile nu se pot realiza în lipsa unui contract direct dintre Client şi un custode sau alte motive rezonabile, SSIF 
va lichida instrumentele financiare ale Clientului cu notificarea în prealabil a acestuia. 

ARTICOLUL 6 - COMISIOA NE Ş I TAXE  
6.1. Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract, Clientul datorează SSIF taxele și comisioanele specificate pe 

pagina de website a SSIF și a partenerului extern astfel cum acestea pot fi modificate din timp în timp. 

6.2. SSIF va putea acorda discount-uri şi va putea stabili comisioane preferenţiale pe perioade limitate sau pentru anumite 
tranzacţii, fără ca pentru aceasta să fie necesară informarea prealabilă a Clientului. 

6.3. Orice modificare a comisioanelor şi taxelor, cu excepția celor de la art. 6.2., va fi comunicată Clientului , pe suport durabil, 
cu cel puţin 48 de ore înaintea aplicării lor. Dacă nu îşi exprimă dezacordul în mod expres, pe un suport  durabil, în termen 
de 24 de ore de la notificare, Clientul se consideră a fi de acord cu tarifele modificate. De asemenea, efectuarea 
operaţiunilor de către Client după aplicarea acestor modificări va fi considerată ca şi acceptare implicită a noilor tarife. 
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6.4. Clientul are cunoştinţă că veniturile din dobânzi şi dividende, precum şi câştigurile de capital aferente deţinerilor sau 
tranzacţiilor cu instrumente financiare  fac obiectul impunerii conform legii naţionale precum şi a convenţiilor internaţionale. 

6.5. Clientul este de acord ca SSIF să transfere către instituţiile abilitate informaţii şi documente care atestă identitatea 
Clientului şi rezidenţa fiscală a acestuia, în scopul stabilirii regimului de impunere aplicabil veniturilor obţinute de Client 
din operaţiunile realizate în baza prezentului Contract şi/sau al impunerii acestor venituri, conform normelor aplicabile 
precum şi în scopul menţinerii evidenţei contului/conturilor Clientului şi al îndeplinirii operaţiunilor prevăzute în prezentul 
contract. 

 
ARTICOLUL 7 – TRANSMITEREA ŞI PRELUAREA ORDINELOR 
7.1. Clientul va plasa ordinele şi instrucţiunile de tranzacţionare a instrumentelor financiare care fac obiectul prezentului 

contract prin facilităţile de tranzacţionare puse la dispoziţie de către Intermediarul extern. 

7.2. În acest sens, Clientul declară că are acces la internet în mod regulat şi că este de acord cu utilizarea comunicării prin 
internet pentru transmiterea de ordine şi instrucţiuni către SSIF, precum şi pentru alte comunicări făcute între părţi. 

7.3. Clientul va transmite SSIF doar instrucţiuni specifice care vor fi preluate şi transmise de către SSIF în vederea executării 
de către Intermediarul Extern a ordinului Clientului conform acelor instrucţiuni şi politici ale Intermediarului Extern de 
executare a ordinelor. 

7.4. În cazul în care, din motive tehnice sau de altă natura, facilitatea de tranzacţionare pusă la dispoziţia Clientului de către 
SSIF devine temporar inoperantă sau Clientul se află temporar în imposibilitatea de a accesa facilitatea de tranzacţionare 
ordinele vor fi plasate utilizând unul din sistemele alternative puse la dispoziţie de către SSIF: fax, e-mail sau linie telefonică 
înregistrată. 

7.5. Transmiterea telefonică a ordinelor şi instrucţiunilor către Client se va face numai la numerele de telefon special alocate 
de SSIF pentru prelucrarea acestora. 

7.6. SSIF va putea utiliza orice mijloc de comunicare, inclusiv un mijloc de comunicare la distanţă pentru transmiterea ordinelor 
şi instrucţiunilor Clientului către Intermediarul extern. 

7.7. Clientul înţelege şi acceptă faptul că în intervalul scurs de la transmiterea ordinului către SSIF şi recepţionarea de către 
acesta din urmă, respective de la preluarea ordinului de către SSIF şi transmiterea acestuia spre executare Intermediarului 
extern şi, în continuare, până la executarea ordinului de către Intermediarul extern, condiţiile pieţei fluctuează ceea ce 
poate duce la imposibilitatea executării acestuia de către Intermediarul extern. 

7.8. SSIF va putea să refuze preluarea şi transmiterea unui ordin primit de la Client dacă executarea acestuia nu este tehnic 
posibilă sau dacă SSIF consideră că  există motive întemeiate pentru acest refuz. Refuzul de a prelua sau de a transmite 
un ordin va fi comunicat imediat Clientului împreună cu justificarea acestui refuz. 

7.9. Clientul va putea modifica sau retrage un ordin numai dacă starea tehnică sau de execuţie a ordinului permite acest lucru, 
având în vedere inclusiv intervalul de timp necesar pentru realizarea comunicării dintre SSIF şi Intermediarul extern. 

 
ARTICOLUL 8 – CLAUZE PRIVIND MARJA 
8.1. În condiţiile în care plasarea ordinelor Clientului pe piaţa externă presupun existenţa unei marje, la deschiderea de 

către Intermediarul extern a contului în marjă, Clientul va fi obligat să depună în acest cont anterior iniţierii tranzacţiilor, 
marja necesară care reprezintă o garanţie de bună execuţie a tuturor tranzacţiilor efectuate în contul său de marjă, în 
cuantumul solicitat de SSIF şi în acord cu solicitările legale aferente pieţei pe care Clientul intenţionează să îşi plaseze 
ordinele de tranzacţionare. 

8.2. În cazul tranzacţiilor în marjă Clientului i se permite gestionarea individuală a ordinelor cu excepţia situaţiei în care intră 
în apel în marjă, situaţie în care sistemele operate de către Intermediarul extern operează în mod automat închiderea 
poziţiilor deschise ale Clientului. 

8.3. SSIF va actualiza zilnic poziţiile deschise ale Clientului pe baza preţului de cotare sau de închidere, în timpul sau la 
sfârşitul şedinţei de tranzacţionare, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea poziţiilor deschise.  

8.4. Nivelul marjei aferent fiecărui tip de instrument financiar tranzacţionat, precum şi modificarea acesteia  sunt puse la 
dispoziţia Clientului prin intermediul facilităţii de tranzacţionare, Clientul fiind responsabil să monitorizeze şi să menţină 
nivelul de marja necesar. 

8.5. Dacă valoarea marjei se situează sub cerinţele  Intermediarului extern, acesta are dreptul de a proceda la închiderea 
automată parţială sau totală a poziţiilor deschise ale Clientului. 

8.6. Pierderile cauzate de închiderea forţată a poziţiilor vor fi suportate de către Client, SSIF având dreptul de a utiliza alte 
conturi ale Clientului deschise la SSIF pentru acoperirea acestora precum şi de a acţiona în judecată Clientul pentru a 
acoperi aceste pierderi. 

8.7. Intermediarul extern nu este în măsură să formeze preţuri pentru instrumentele financiare derivate relevante datorită 
indisponibilităţii informaţiilor de piaţă sau din alte motive aflate în afara controlului acestuia sau al SSIF. 

 
ARTICOLUL 9 -  RĂS PUND EREA CONTRACT UALĂ Ş I F ORŢA MAJ ORĂ  
9.1 SSIF sau angajaţii săi nu vor fi răspunzători pentru: 

(a) niciun fel de prejudiciu,  cost sau pierdere suferită  de Client în legătură cu  serviciile furnizate în baza prezentului 
contract, exceptând cazul în care prejudiciul, costul sau pierderea se datorează culpei grave şi săvârşite cu intenţie de 
SSIF; 
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(b) randamentele portofoliului Clientului sau pentru performanţa tranzacţiilor acestuia; 
(c) niciun prejudiciu, cost sau pierdere suferită de Client datorită oricărei erori din orice ordin sau instrucţiune transmisă 

SSIF de către Client sau datorită executării oricărui ordin transmis de către Client sau de un reprezentant autorizat 
al acestuia, sau suferită de către o persoană care avea aparenţa de a acţiona într-una dintre calităţile menţionate; 

(d) inconvenientele care pot apărea datorită omisiunii unor informaţii, transmiterii eronate a informaţiilor sau neactualizării 
informaţiilor de către Client. 

(e) niciun prejudiciu, cost sau pierdere suferită de către Client ca urmare a: 
(i) accesării facilităţii de tranzacţionare la distanţă de către o persoană neautorizată de SSIF; 
(ii) căderii sistemului, întreruperii reţelei de comunicaţii sau interferenţelor produse din cauze aflate în afara 

controlului SSIF, inclusiv ca urmare a funcţionării defectuoase a facilităţii de tranzacţionare la distanţă, a 
serviciului de internet sau penelor de curent electric; 

(iii) insolvabilitatea sau falimentul oricăreia dintre instituţiile financiare în care sunt depozitate fondurile Clientului. 
9.2. SSIF nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, funcţionalitatea facilităţii de tranzacţionare sau realitatea, actualitatea 

şi integralitatea informaţiilor furnizate prin intermediul acesteia şi nu va putea fi ţinută răspunzătoare faţă de Client ori 
faţă de altă persoană sau entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea sistemului 
sau a informaţiilor furnizate sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni. 

9.3. SSIF nu răspunde pentru pierderile sau daunele cauzate în mod direct/indirect unei persoane/entităţi, ori chiar Clientului 
datorită încălcării de către acesta din urmă, a obligaţiilor sale contractuale sau ca urmare a accesării sistemului de 
tranzacţionare de către o persoană neautorizată, a funcţionării defectuoase a serviciului de internet, a întreruperii reţelei 
de comunicaţii sau a oricăror altor evenimente aflate în afara controlului SSIF . 

9.4. Clientul va informa imediat SSIF cu privire la orice dispută sau plângere în legătură cu derularea prezentului contract. 
SSIF va depune diligenţe pentru a investiga orice plângere primită de la Client şi va informa Clientul într-un termen 
rezonabil cu privire la rezultatul unei asemenea investigaţii. 

9.5. Clientul este răspunzător pentru orice diseminare neautorizată a informaţiilor la care are acces prin utilizarea 
serviciilor/platformelor de tranzacţionare furnizate/puse la dispoziţie de către SSIF, fiind obligat la plata oricăror prejudicii 
generate prin utilizarea necorespunzătoare a informaţiilor restricţionate la care are acces, de tip analize, date de piaţă, sau 
alte informaţii afişate de platformele de tranzacţionare la care Clientul are acces prin intermediul SSIF. 

9.6. Pentru încălcarea obligaţiilor contractuale care generează pagube materiale, partea în culpă suportă despăgubiri necesare 
acoperirii pagubelor produse celeilalte părţi.  

9.7. Părţile prezentului contract nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, integral sau 
în parte, a oricăreia dintre obligaţiile lor contractuale, dacă executarea acelei obligaţii va fi împiedicată ca urmare a 
producerii unui eveniment inevitabil, aflat în afara controlului părţii care invocă un caz fortuit/forţă majoră. 

9.8. Pentru a fi exonerată de răspundere, partea care invocă evenimentul de forţă majoră, aşa cum acesta este definit prin 
lege, este obligată să notifice în scris cealaltă parte cu privire la producerea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
survenirea sa, atunci când circumstanţele permit, sau de la încetarea evenimentului, în cazul în care acesta împiedică 
notificarea, şi să acţioneze prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

9.9. Clientul înţelege şi acceptă că, în anumite cazuri, poate interveni „Rezoluţiunea de plin drept” a unei tranzacţii cu 
instrumente financiare, care reprezintă desfiinţarea retroactivă a unei tranzacţii şi produce efecte fără a fi necesară 
intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau arbitrale ori îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile (notificări etc.). 
Aceste cazuri sunt situaţii excepţionale, precum: situaţii cauzate de incidente grave apărute în funcţionarea sistemului de 
tranzacţionare al operatorului de piaţă, şi/sau a facilităţii de tranzacţionare la distanţă. În cazul în care SSIF va fi notificat 
de către operatorul de piaţă cu privire la invalidarea/neconfirmarea sau rezoluţiunea de plin drept a unei tranzacţii cu 
instrumente financiare, SSIF va informa, în cel mai scurt timp posibil, Clientul a cărui tranzacţie a fost 
invalidată/neconfirmată sau a cărui tranzacţie a fost afectată de rezoluţiunea de plin drept. SSIF nu este ţinut răspunzător 
pentru nicio pretenţie, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de 
invalidarea/neconfirmarea sau rezoluţiunea de plin drept a unei tranzacţii cu instrumente financiare. 

9.10. Clientul are cunoştinţă că timpul de acces la contul/conturile sale, prin internet, şi viteza de răspuns a facilităţii de 
tranzacţionare pot varia din cauza unei multitudini de factori, cum ar fi: calitatea conexiunii la internet, volumele de 
tranzacţionare, condiţiile de piaţă, performanţa sistemelor bursiere sau numărul de instrucţiuni transmise SSIF sau 
Intermediarului extern spre procesare. SSIF nu va putea fi ţinut răspunzător pentru pierderile sau daunele suferite de 
Client direct sau indirect din cauza circumstanţelor descrise anterior. 

 
ARTICOLUL 10 – CONF IDENŢIALITATEA  
10.1  Părţile convin anticipat şi în mod expres să considere confidenţiale toate informaţiile, datele şi documentele 

obţinute/deţinute legate de îndeplinirea obiectului prezentului contract şi se obligă să nu le divulge sau să le transmită 
terţilor pe toată durata contractului şi pe o perioadă de 2 ani de la terminarea acestuia, decât cu acordul scris al celeilalte 
părţi sau dacă dezvăluirea acestora este cerută de o autoritate sau instanţă abilitată potrivit legii. 
 

ARTICOLUL 11 – LITIGII 
11.1 Orice litigiu dintre părţi, în legătură cu interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, se va rezolva pe cale amiabilă. 

11.2 În situaţia în care diferendul nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiul va fi supus soluţionării instanţelor de drept comun 
competente de la sediul SSIF. 
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ARTICOLUL 12 – DECLARA ŢII  
12.1 Declarații privind încadrarea clienților 
 
Clientul declară pe propria răspundere că:  

✓ A luat cunoștință, în conformitate cu prevederile legale în vigoare de încadrarea lui în categoria de Client: 
(se completează de broker/agent delegat) 
 
  retail             profesional         contraparte eligibilă  

                                                            
În acest sens, Clientul este informat că: 

- încadrarea în categoria de client retail presupune cel mai ridicat nivel de protecție și de drepturi preferențiale privind 
compensarea investitorilor; 

- poate solicita reclasificarea ca și client de retail, în cazul în care a fost încadrat la categoria de client profesional, dar 
dorește să beneficieze de drepturile și protecția unui client de retail; 

- poate solicita reîncadrarea într-o categorie de client cu un nivel de protecție și de beneficii inferior celui în care a fost 

încadrat, cu mențiunea că acesta, presupune satisfacerea unor criterii de reclasificare1 . 
 

În acest sens, Clientul: 
□ este de acord cu încadrarea în această categorie  
□ solicită schimbarea categoriei de client, astfel:   

   retail 
 profesional și a fost informat cu privire la drepturile și protecția pe care le poate pierde dacă solicită clasificarea ca și 

client profesional și își asumă consecințele asociate  –  pentru Clientul clasificat ca și client de retail care solicită statutul de client 
profesional și probează satisfacerea cerințelor impuse de prevederile legale1  

contraparte eligibilă  
 

✓ În cazul incapacităţii SSIF de a returna fondurile băneşti ce aparţin Clientului și aflate în custodie într-un cont bancar 
deschis de SSIF în numele Clientului, înțelege că va putea fi compensat financiar de Fondul de Compensare al 
Investitorilor, în limitele şi în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile. 

✓   În situaţia incapacităţii Intermediarului extern de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau 
aparţinând Clientului , înțelege că plata compensaţiilor se va face prin intermediul Fondului de Compensare al 
Investitorilor din Ungaria care oferă despăgubiri până la suma de 100.000 Euro pe client. 

 
Semnătura Client _______________________________________________ 
 
12.2 Declarații privind prevederile contractuale și ale legislației în vigoare 
 
Clientul declară pe propria răspundere că: 

✓ Anterior semnării contractului, i-au fost puși la dispoziție termenii și condițiile prezentului Contract, împreună cu Anexele 
sale, cu Documentul de prezentare si Politica de executare a ordinelor a SSIF și a Intermediarului extern, a avut 
suficient timp să le lectureze și să le înțeleagă, având în același timp posibilitatea de a adresa întrebări și obține lămuriri 
de la SSIF înainte de încheierea prezentului Contract sau de furnizarea oricăror servicii de investiții  sau servicii auxiliare 
care fac obiectul acestui Contract. Clientul se obligă să se informeze permanent cu privire la eventualele actualizări ale 

acestei politici de pe website-ul Intermediarului extern și al SSIF.  
✓ A luat cunoştinţă de termenii serviciilor oferite, a studiat Manualul de utilizare a facilităţilor de tranzacţionare 

prezentat pe site-ul SSIF, a completat în mod corect Cererea de deschidere de cont şi a fost informat cu privire la 
gradul de risc asumat pentru tranzacţiile cu instrumente financiare, risc pe care, prin semnarea prezentului contract, 
Clientul declară în mod expres că şi-l asumă în totalitate. 

✓ A luat în mod independent decizia de a încheia prezentul contract, pe baza propriilor sale analize, sau unde a considerat 
necesar, folosind expertiza juridică , financiară sau tehnică a unor consultanți externi independenți selectați de acesta. În 
luarea deciziei de a încheia prezentul contract nu s-a bazat pe nicio comunicare scrisă sau orală din partea SSIF. 

✓ A luat la cunoştinţă, a înţeles şi este de acord că Intermediarul extern este singurul responsabil pentru luarea tuturor 
măsurilor necesare pentru obţinerea celor mai bune rezultate posibile raportat la preţul, cantitatea, tipul de ordin, 
instrucţiunile specifice transmise de către Client referitoare la respectivul ordin, practicile pieţei, dar şi lichiditatea din 
piaţă, viteza sau posibilitatea de executare a respectivului ordin. 

✓ Are acces la internet în mod regulat şi este de acord cu utilizarea comunicării prin internet pentru transmiterea de ordine 
şi instrucţiuni către SSIF, precum şi pentru alte comunicări făcute între părţi şi autorizează SSIF în mod expres prin 

 
1 Pentru reclasificarea ca și client profesional, clientul de retail trebuie să dovedească satisfacerea a două dintre următoarele trei condiții: un număr de 10 

tranzacții de valoare semnificativă, în medie, pe trimestru, în ultimele 4 trimestre anterioare, pe piața respectivă; valoarea portofoliului de instrumente 
financiare - compus din depozite bancare și instrumente financiare - depășește 500 000 EUR; activitate în sectorul financiar, timp de cel puțin un an, într-o 

poziție de profesionist, care presupune o bună cunoaștere a tranzacțiilor sau a serviciilor în cauză. 
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intermediul prezentului contract să transmită către Intermediarul extern ordinele şi instrucţiunile sale prin mijloacele de 
comunicare la distanţă menţionate anterior. 

✓ Sistemele informatice pe care le utilizează pentru a accesa facilitatea de tranzacţionare pusă la dispoziţie de către SSIF 
permit descărcarea şi salvarea rapoartelor transmise de SSIF prin acest sistem şi este de acord ca toate rapoartele 
menţionate în prezentul contract şi în reglementările aplicabile să îi fie transmise de SSIF exclusiv în format electronic 
prin sistemul de comunicare prin internet operat de acesta. 

✓ Îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea şi stocarea de către SSIF pe suport electronic sau pe un suport 
echivalent a ordinelor, instrucţiunilor şi/sau confirmărilor sale transmise telefonic la numerele de telefon special alocate 
de SSIF. O copie a acestor înregistrări este disponibilă pentru o perioadă de 5 ani şi poate fi pusă la dispoziţia Clientului, 
la cerere. 

✓ Este singurul utilizator autorizat al facilităţii de tranzacţionare puse la dispoziţie de SSIF în baza prezentului contract, şi 
înţelege necesitatea şi totodată obligaţia de a-şi actualiza periodic parola de acces care îi permite autentificarea în sistem 
precum şi păstrarea confidenţialităţii user-ului, a parolei de acces şi a oricăror alte elemente de securitate care permit 
autentificarea Clientului în sistem şi accesarea evidenţei contului sau deschis la SSIF. 

✓ A luat la cunoştinţă că datele, informaţiile privitoare la instrumente financiare, comentariile şi analizele accesibile 
Clientului prin intermediul facilităţii de tranzacţionare şi pe site-ul SSIF, nu constituie recomandări de investiţii. 

✓ Tranzacţiile cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe Pieţe externe corespund cu obiectivele sale 
investiţionale, cu gradul sau experienţa şi cu apetitul său la risc. 

✓ Înţelege şi îşi asumă riscul aferent fluctuaţiilor valutare ce pot apărea la efectuarea schimbului valutar între valuta de bază 
aleasă în platforma de tranzacţionare şi valutele în care efectuează efectiv operaţiunile de tranzacţionare pe pieţele externe 
puse la dispoziţie prin facilitatea de tranzacţionare, risc care se răsfrânge şi asupra situaţiei provizioanelor constituite, 
putând duce la diminuarea sau chiar pierderea acestora. 

✓ Are cunoştinţă şi înţelege că tranzacţiile în marjă cu instrumente financiare derivate de tipul contractelor pentru diferenţe, 
comportă un nivel de risc ridicat, existând posibilitatea multiplicării pierderilor datorită efectului de levier, respectiv 
pierderea unei sume mult mai mari decât cea investită iniţial. Cotaţiile instrumentelor financiare derivate pot suferi 
fluctuaţii semnificative în intervale scurte de timp datorită volatilităţii pieţelor pe care sunt tranzacţionate activele suport 
ale instrumentelor financiare respective. Aceste fluctuaţii pot genera pierderi semnificative pentru Client. Clientul poate 
dobândi, ca urmare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, angajamente financiare sau alte obligaţii 
suplimentare, inclusiv contingente, faţă de costul achiziţiei instrumentelor financiare respective. Clientul a fost informat 

şi are cunoştinţă că tranzacţionarea acestor instrumente financiare necesită pregătire şi experienţă. 
✓ Cunoaşte obligaţia sa de a constitui şi a menţine marja corespunzătoare poziţiilor deschise în contul său pe toată durata 

prezentului contract. Clientul are obligaţia de a verifica permanent şi constant situaţia Contului şi nivelul marjei în raport 
cu specificaţiile instrumentelor financiare derivate tranzacţionate, precum şi obligaţia de a credita Contul cu sumele 
necesare pentru acoperirea marjei necesare şi a eventualelor debite ale Clientului. 

✓ În cazul Clientului Persoană juridică: funcţionează în mod legal, are toate autorizaţiile cerute de legislaţia română şi 
îşi desfăşoară activitatea prevăzută în actul constitutiv cu respectarea normelor legale în vigoare. Declară că hotărârea 
organului statutar privind încheierea prezentului contract a fost luată legal şi este valabilă legal. 

✓ Va alimenta contul/conturile sale deschise la SSIF pe piaţa externă doar din conturi bancare deschise în numele său sau 
prin virament dintr-un alt cont deschis la SSIF în baza unei cereri. 
 

 
Semnătura Client _____________________ 

 
12.3 Declarații privind mandatarea/împuternicirea SSIF: 
Clientul declară că: 

✓ Acordă SSIF un mandat fără reprezentare în relaţia cu Intermediarul extern menționat la Articolul 2.2 din contract. În 
baza acestui mandat, înţelege şi acceptă faptul că, urmare a preluării şi transmiterii ordinelor şi instrucţiunilor sale, SSIF 
va fi tratat de Intermediarul extern ca o contraparte eligibilă şi că SSIF va încheia cu Intermediarul extern acte juridice 
în nume propriu, dar pe seama şi în contul Clientului , efectele acestor acte producându-se în patrimoniul Clientului 
fără însă a da naştere unor raporturi juridice directe dintre Client şi Intermediarul extern, ci numai dintre acesta din 
urmă şi SSIF. 

✓ A luat la cunoştinţă, înţelege şi este de acord ca SSIF să transmită Intermediarului extern spre executare ordinele şi 
instrucţiunile sale, în numele propriu al SSIF şi pe seama contului Clientului, prin intermediul unui cont global deschis 
la Intermediarul extern, dispoziţiile Articolului 4.2 aplicându-se în mod corespunzător. Ordinele şi instrucţiunile Clientului 
vor fi executate de către Intermediarul extern în numele SSIF şi pe seama contului Clientului . În relaţia cu 
Intermediarul extern, SSIF acţionează în nume propriu şi pe seama Clientului în temeiul prezentului mandat contractual 
fără reprezentare în sensul preluării şi transmiterii ordinelor acestuia în vederea executării lor de către Intermediarul 
extern, activele Clientului fiind segregate de activele proprii ale SSIF. 

✓ Mandatează SSIF să închidă oricare dintre poziţiile sale în orice proporţie sau ordine va considera oportun, în limita 
acoperirii marjei şi a oricăror datorii care decurg din prezentul contract. 

✓ Este de acord ca SSIF să prelucreze şi/sau să transfere, în România sau în străinătate, datele sale cu caracter personal, 
inclusiv date cu funcţie de identificare a acestuia, în scopul menţinerii evidenţei Contului său, al îndeplinirii operaţiunilor 
prevăzute în prezentul contract şi al reglementărilor incidente pieţei de capital cu privire la raportarea tranzacţiilor. 
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Semnătura Client _____________________ 
 

ARTICOLUL 13 – NOTIFICĂRI 

13.1. Notificările şi comunicările dintre părţi în legătură cu prezentul contract se vor face astfel:  
- în scris la adresa din Cererea de deschidere de cont (pentru Client) şi la adresa:  Tg Mureş, str. Tudor Vladimirescu, 

nr. 56 A, România cod poştal 540014 (pentru SSIF) 
- pe E-mail la adresa din Cererea de deschidere de cont (pentru Client) şi la adresa goldring@goldring.ro (pentru SSIF) 
- pe telefon la unul din numere înregistrate SSIF:, 0365-801 839; 0265-269 195; 0724-899 499. 
- prin fax: 0365 455 254. 

13.2. Limba în care se vor realiza toate raportările/ notificările/ comunicările impuse de derularea prezentului Contract este limba 
română. 

 
ARTICOLUL 14–ACORD PRIVIND PRELUAREA TELEFONICĂ A ORDINELOR/INSTRUCŢIUNILOR  CLIENTULUI  
În  cazul  în  care  Clientul  a  bifat  în  Cererea  de  deschidere  de  cont  ca  şi  modalitate  de  transmitere  a 
ordinelor/instrucţiunilor „prin telefon” ia cunoştinţă de următoarele prevederi: 
14.1 Ordinele/instrucţiunile telefonice vor fi transmise de către Client, folosind numerele de telefon înregistrate şi afişate pe 

site-ul www.goldring.ro. 
14.2 SSIF poate solicita confirmarea ordinelor transmise telefonic în formă scrisă oricând consideră necesar, sau poate să 

refuze executarea unor tranzacţii dacă ordinul de tranzacţionare nu este clar sau tranzacţia nu poate fi efectuată în 
mod legal. 

14.3 Prin prezenta, Clientul îşi dă consimţământul expres ca SSIF să stocheze şi să înregistreze ordinele şi instrucţiunile 
transmise prin telefon precum şi rapoartele de confirmare a executării tranzacţiilor şi/sau orice alte informaţii 
comunicate din orice motive Clientului sau de către Client, inclusiv datele sale personale. 

14.4 Persoanele autorizate să transmită instrucţiuni în numele Clientului sunt cele precizate în formularul Cerere de 
deschidere de cont. Această persoană poate fi modificată în Formularul de actualizare date, însoţită de împuternicirea 
autentificată de un notar public. Până la data primirii comunicării, SSIF poate refuza executarea unei instrucţiuni 
transmise de către o persoană care nu a fost comunicată SSIF. SSIF execută numai instrucţiunile scrise sau telefonice 
primite de la orice persoană care figurează ca autorizată în evidenţele SSIF. 

14.5 Clientul este de acord cu înregistrarea ș i  s tocarea instrucț iun i lor/convorbirilor telefonice de către SSIF şi 

autorizează această operaţiune, în vederea asigurării unei evidenţe a ordinelor/instrucţiunilor primite de către acesta 
din urmă de la Client, prezenta clauză având valoare de consimţământ expres. În cazul în care Clientul refuză în 
scris înregistrarea ș i  s t o c a r e a  convorbirilor/instrucțiunilor telefonice, SSIF nu va proceda la executarea 
instrucţiunilor transmise telefonic. Înregistrările sunt şi vor rămâne proprietatea exclusivă a SSIF iar Clientul este de 
acord ca ele să fie folosite ca probe în justiţie, în faţa autorităţii de reglementare sau a altor organe competente. 
 

ARTICOLUL 15 – ACORD PRIVIND CORESPONDENȚA PE  E-MAIL  
În cazul în care Clientul a bifat în cererea de deschidere de cont ca și modalitate de corespondență „la adresa de e-mail” și la 
acceptarea ordinelor „prin e-mail” își dă consimțământul expres prin semnarea prezentului contract cu privire la 
transmiterea/primirea instrucțiunilor/confirmărilor pe e-mail și ia cunoștință de următoarele prevederi: 
15.1 Transmiterea/primirea instrucțiunilor/confirmărilor pe e-mail se efectuează exclusiv pe adresa de e-mail pe care Clientul o 

comunică în Cererea de deschidere de cont. Schimbarea adresei de e-mail comunicate presupune completarea de către 
Client a unui Formular de actualizare date. 

15.2 SSIF va accepta și va introduce în sistem doar acele ordine transmise de Client pe e-mail care poartă o semnătură 
electronică cu specificațiile comunicate de Client în Cererea de deschidere de cont. 

15.3 Prin prezenta, Clientul își dă consimțământul ca SSIF să stocheze și să înregistreze ordinele, confirmările și instrucțiunile 
transmise prin e-mail precum și rapoartele de confirmare a executării tranzacțiilor și/sau orice alte informații comunicate din 
orice motive Clientului sau de către Client, inclusiv datele sale personale. 

15.4 Clientul este de acord cu înregistrarea și stocarea instrucțiunilor/confirmărilor pe e-mail de către SSIF și autorizează 
această operațiune, în vederea asigurării unei evidențe a ordinelor/instrucțiunilor/confirmărilor primite de către acesta din 
urmă de la Client, prezenta clauză având valoare de consimţământ expres.  În cazul în care Clientul refuză în scris 
înregistrarea și stocarea instrucțiunilor/confirmărilor/ordinelor pe e-mail, SSIF nu va proceda la executarea instrucțiunilor 
confirmărilor/ordinelor transmise pe e-mail. Înregistrările sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a SSIF iar Clientul este 
de acord ca ele să fie folosite ca probe în justiție, în fața autorității de reglementare sau a altor organe competente. 

 

 
ARTICOLUL 16 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

16.1 Datele cu caracter personal colectate de către SSIF cu ocazia deschiderii contului de Client vor fi utilizate, prelucrate şi 
stocate exclusiv al prestărilor serviciilor de investiţii financiare care fac obiectul contractului de intermediere, sau ulterior 

încetării contractului de intermediere, pentru îndeplinirea de către SSIF a obligaţiilor legale ce îi revin. 
16.2 În acest sens, SSIF efectuează raportări cerute de normele aplicabile, în România sau în străinătate, în legătură cu 

operaţiunile efectuate în contul/conturile sale. În particular, SSIF este autorizat să raporteze Intermediarului extern şi 
sau/autorităţilor de supraveghere din România şi din străinătate, dacă acest lucru este solicitat în conformitate cu normele 
aplicabile, deţinerile de instrumente financiare evidenţiate în contul/conturile Clientului deschis la SSIF.  

16.3 În aplicarea prezentului contract, SSIF prelucrează şi/sau transferă, în România sau în străinătate, inclusiv Intermediarului 
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extern şi/sau altor instituţii abilitate, date cu caracter personal ale Clientului , inclusiv date cu funcţie de identificare ale 
acestuia, şi transferă către instituţiile abilitate informaţii şi documente care atestă identitatea Clientului şi rezidenţa sa 
fiscală, în scopul stabilirii regimului de impunere aplicabil veniturilor obţinute de către Client din operaţiunile realizate în 
baza prezentului contract şi/sau al impunerii acestor venituri conform normelor aplicabile, precum şi în scopul menţinerii 
evidenţei contului/conturilor Clientului şi al îndeplinirii operaţiunilor prevăzute în prezentul contract., respectiv în vederea 
aplicării şi respectării dispoziţiilor legale incidente. 

16.4 În conformitate cu Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Clientul beneficiază de următoarele drepturi în limitele 
prevederilor legale incidente: de acces, de intervenţie, de ştergere a datelor, de opoziţie asupra datelor, de a nu fi supus 
unei decizii individuale, de vă adresa ANSPDCP www.dataprotection.ro şi de dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea 
oricăror drepturi garantate de legea anterior menţionată. În vederea exercitării drepturilor de acces, de intervenţie, de 
opoziţie şi de ştergere a datelor, vă puteţi adresa printr-o cerere scrisă, datată şi semnată pe care o puteţi transmite conform 
art. 13 –Notificări. 

16.5 SSIF are obligaţia legală de a păstra datele cu caracter personal ale Clientului , precum şi istoricul activității sale pe o 
perioadă de minim cinci ani de la ultima tranzacție încheiată/ordin plasat de către acesta. 

16.6 În cazul unei fuziuni/divizări/preluări a SSIF, noua entitate va prelua întreaga bază de date a SSIF. 

mailto:goldring@goldring.ro
http://www.goldring.ro/
http://www.dataprotection.ro/

