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INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACCEPTAREA ȘI OFERIREA DE STIMULENTE 
LA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. 

 
 
 
 
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (”XTB”) realizează activități de brokeraj într-o manieră profesională 
și de încredere, respectând cele mai bune interese ale Clienților săi și în conformitate cu cele mai oneste 
principii de tranzacționare. 
 
Ca parte a activității de brokeraj, beneficiile financiare sau non-financiare în baza contractului de servicii 
de brokeraj (ex. comisioane și onorarii standard) pot fi primite de la sau oferite Clienților de către XTB. 
Independent de situațiile menționate mai sus, XTB poate percepe taxe sau comisioane părților terțe, în 
mod suplimentar, pentru a oferi servicii de brokeraj (ex. taxe legale sau de reglementare). În plus, XTB 
are dreptul să primească și să ofere cadouri mici sau care au legătură cu evenimente (ex. bilete pentru 
evenimente sau cărți). 
 
Alte onorarii, comisioane și beneficii non-financiare, care nu sunt menționate mai sus, pot fi primite sau 
oferite de către XTB doar dacă cele două condiții menționate mai departe sunt îndeplinite: (1) scopul 
acestora este să îmbunătățească serviciile oferite Clientului și (2) Clientul a fost informat cu privire la 
principiile generale de primire și oferire a acestor onorarii, comisioane și beneficii înainte de încheierea 
consimțământului privind serviciile de brokeraj. 
 
Tabelul de mai jos ajută la înțelegerea clară a tipurilor de plăți acceptate: 
 

Plățile permise necondiționat Plățile permise condiționat 

 Plăți directe sau indirecte efectuate între 
Client și compania de investiții; 

 Plăți efectuate către părți terțe de către 
compania de investiții necesare pentru a 
asigura serviciile de brokeraj și care nu 
implică un conflict de interese între 
Client și compania de investiții; 

 Plățile efectuate sau primite de la părți 
terțe care îndeplinesc următoarele 
condiții: 

* sunt prezentate Clientului în avans 
* sunt realizate cu scopul de a îmbunătăți calitatea 
serviciilor 
* acestea nu încalcă obligația de a acționa în 
interesul Clientului; 

Cerințele de mai sus nu se aplică și cadourilor mici sau cadourilor oferite cu ocazia unor 
evenimente care nu depășesc suma de 170 EUR în cazul XTB 

 
 
Tabelul de mai jos prezintă tipurile și principiile generale ale oferirii onorariilor, comisioanelor și 
beneficiilor non-financiare, altele decât cele specificate în tabelul de onorarii și comisioane. 
 

 

Tipuri de beneficii și valoarea lor 

Data la care 
entitatea 
primește/oferă 
beneficiul 

Principiile acordării 
beneficiului 

Tipul beneficiului: Remunerație pe bază de 
comision care se oferă partenerilor pentru 
Clienții recomandați către XTB 
 
Valoarea beneficiului: 20% - 40% din 
valoarea spread-ului sau comisionului plătit 
de Client 

Entitatea care 
oferă: XTB 
Entitatea care 
primește: 
introducing 
partners 

1. Plata unui procent din spread 
sau comision în funcție de 
îndeplinirea condițiilor cantitative 
sau calitative; 
 

Tipul beneficiului: sistem de reduceri/cash 
back 
 
Valoarea beneficiului:  1% - 40% din 
valoarea spread-ului sau comisionului plătit 

Entitatea care 
oferă: XTB 
Entitatea care 
primește: Clientul 
Professional 

Sistem de reduceri / cash back 
sunt oferite Clienților Professional 
care respectă regulile și 
reglementările promoțiilor. În 
principiu, plata constituie 
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de Clientul Professional rambursarea spread-ului sau 
comisionului, plătite de Clientul 
Professional, care reprezintă 
costul tranzacției. Beneficiile sunt 
furnizate cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea serviciilor de 
brokeraj oferite. 
 

Tipul beneficiului: Acces premium pentru 
website-urile de analiză 
 
Valoarea beneficiului: în funcție de 

context 

Entitatea care 
oferă: XTB 
Entitatea care 
primește: Client 

Accesul este garantat Clienților 
care îndeplinesc anumite criterii 
bazate pe valoarea depunerii / 
rulajului și are ca scop 
îmbunătățirea calității serviciilor 
de brokeraj oferite. 

Tipul beneficiului: cărți, înregistrări 
electronice 
 
Valoarea beneficiului: în funcție de tipul 
de material 

Entitatea care 
oferă: XTB 
Entitatea care 
primește: Client 

Cărțile și înregistrări electronice 
sunt oferite Clienților ca și 
cadouri, daruri cu ocazia 
evenimentelor speciale sau 
pentru a îmbunătăți calitatea 
serviciilor de brokeraj oferite. 

Tipul beneficiului: Conferințe și training-uri 
pentru Clienți 
 
Valoarea beneficiului: în funcție de 
eveniment 

Entitatea care 
oferă: XTB 
Entitatea care 
primește: Client 

Conferințe și training-uri sunt 
organizate pentru Clienți pentru a 
îmbunătăți calitatea serviciilor de 
brokeraj oferite. 
 

 
Dacă Clientul este interesat de informații detaliate despre onorarii, comisioane și beneficii non-financiare, 

altele decât cele care rezultă din consimțământul cu Clientul sau necesare pentru a oferi serviciile de 
brokeraj, XTB va informă Clientul despre aceste informații prin mijloace electronice. Cererea trebuie 
făcută la următoarea adresă de e-mail: support@xtb.ro. 


