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INFORMAȚII CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DE INTERESE - REGULI 
GENERALE LA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. 

 
I. Informații privind principiile generale ale gestionării conflictelor de interese 

 
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. Având în vedere cele mai bune 

interese ale Clienților, precum și faptul că în relație cu serviciile de brokeraj de cumpărare sau vânzare de instrumente financiare pe 
contul propriu există conflicte de interese între X-Trade Brokers și Client, constând în faptul că X-Trade Brokers este întotdeauna 

cealaltă parte a tranzacției Clientului cu CFD-uri, X-Trade Brokers, în cadrul activității de brokeraj, a creat un regulament intern – 
Politica de gestionare a conflictelor de interese în X-Trade Brokers, stabilind principiile și metodele managementului și prevenirii 

conflictelor de interese. Punctele de mai jos prezintă măsurile de bază dezvoltate pentru a preveni efectele conflictelor de interese în X-
Trade Brokers DM SA. 
 

 În scopul prevenirii conflictului de interese, departamentul Trading este separat de acele departamente care 
cooperează direct cu clienții, cum ar fi departamentele de Sales sau Customer Support, prin intermediul așa-ziselor 

“Ziduri Chinezești”, în vederea asigurării autonomiei totale a departamentelor care oferă produsele financiare ale X-
Trade Brokers și care evaluează gradul de adecvare al produselor pentru anumiți clienți. Separarea menționată mai 

sus este realizată în așa fel încât să se evite orice asociere între gama de instrumente financiare oferite Clienților și 
vreuna dintre pozițiile deschise deținute de către X-Trade Brokers. Departamentul de Trading nu are contact direct cu 

Clienții X-Trade Brokers. În plus, Departamentul de Analiză care elaborează analizele de piață nu are cunoștințe 
despre poziția financiară a Clienților XTB sau despre poziția XTB în ceea ce privește instrumentele financiare oferite; 
 

 Schema de remunerare a angajaților departamentelor Sales și Customer Support este concepută în așa fel încât să 
garanteze că aceasta nu va fi asociată cu rezultatele obținute de către portofoliul propriu de instrumente financiare al 

X-Trade Brokers, creat în scopul executării de tranzacții cu Clienții. 
 

 Structura organizațională a X-Trade Brokers asigură lipsa dependenței între departamentele care au contact direct cu 
Clienții și departamentele care se află în sfera de conflicte de interese între X-Trade Brokers și Clienții. 

 
 Angajații Departamentului Trading se vor abține de la a realiza comentarii publice cu privire la situația 

macroeconomică curentă și de la a lua parte la pregătirea de rapoarte și comentarii publicate de către X-Trade 
Brokers. 

 
 Angajații Departamentului Trading nu vor cunoaște niciodată intenția unui client cu privire la direcția tranzacțiilor. 

Angajații Departamentului Trading vor fi obligați în orice situație să prezinte Clientului atât prețul de BID, cât și prețul 
de ASK pentru un anume instrument financiar, luând în considerare spread-ul așa cum este acesta indicat în Tabelele 

de Specificații și în "Regulamentul cu privire la prestarea de servicii constând în executarea ordinelor de cumpărare 
sau vânzare a drepturilor de proprietate, mentenanţă conturilor pentru drepturile de proprietate şi a conturilor de 
numerar de către X-Trade Brokers DM SA" care pot fi folosite de către Clienți după propria voință pentru a deschide 

poziții noi sau a închide poziții deja existente.  
 

 Angajații Departamentului Trading nu vor cunoaște niciodată intenția unui Client cu privire la direcția tranzacțiilor. 
Angajaților X-Trade Brokers le este interzis să accepte de la Clienți, potențiali Clienți sau terțe părți orice cadouri sub 

formă de cash sau beneficii de orice formă. Acceptarea de cadouri mici sau gesturi de curtoazie într-o manieră 
general-acceptată nu va intra sub interdicția din propoziția anterioară, cu condiția să fie în conformitate cu Politica 

privind Conflictele de Interese a X-Trade Brokers. Prin cadouri mici sau gesturi de curtoazie așa cum este menționat 
mai sus se vot înțelege beneficiile a căror valoare nu depășește 160EUR sau echivalentul în altă monedă. 

 

În cazul în care Clientul este interesat să afle informații detaliate cu privire la principiile și metodele de management și prevenire a 
conflictelor de interese, X-Trade Brokers furnizează astfel de informații la cererea Clientului fie prin intermediul paginii de internet fie pe 

un suport durabil. 

 
X-Trade Brokers actualizează și ajustează măsurile pentru prevenirea efectelor conflictelor de interese în conformitate cu cele mai 
recente nevoi în această privință. 
  


