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Taxă de inactivitate pentru conturile de tranzacționare inactive 

 
Începând cu data de 6 aprilie 2018, conturile de tranzacționare inactive de o perioadă de cel puțin 

365 de zile și cele în care nu s-a efectuat nicio depunere în ultimele 90 de zile vor fi taxate cu 10 EUR 
sau suma disponibilă în cont, dacă această sumă este mai mică de 10 EUR. Dacă moneda contului este 
alta decât RON, taxa va fi calculată la cursul de schimb din ultima zi a lunii. 

Această taxă nu se aplică retroactiv, va fi aplicată la începutul fiecărei luni (începând cu luna aprilie) 
și nu va genera balanța negativă a contului. 

Cele 365 de zile de inactivitate sunt calculate din momentul ultimei activități (deschiderea sau 
închiderea tranzacției), la nivelul tuturor conturilor de tranzacționare ale fiecărui client, iar taxa se aplică 
la nivelul fiecărui cont de tranzacționare. 

 
Exemple de calcul: 
 
1. Un client are 3 conturi reale de tranzacționare și nu a avut activitate de 2 ani în două dintre 

conturi. Are 1000 EUR într-un cont și 0 RON în celelalte conturi. Clientul nu este eligibil pentru taxa de 
inactivitate, deoarece a tranzacționat în unul dintre conturile sale. 

 
2. Un client este inactiv de mai mult de 365 de zile, nu a efectuat nicio depunere în ultimele 90 de 

zile, are 3 conturi de tranzacționare cu 100 RON în fiecare cont. Clientul va fi taxat cu 10 EUR pentru 
fiecare cont de tranzacționare. 

 
Cum verifici conturile tale de tranzacționare? 
 
xStation5: În secțiunea Istoric poți identifica data ultimei tranzacții închise în coloana Oră închidere 
Metatrader4: În secțiunea History click dreapta pe coloana Time și selectează All History, pentru a 

vedea data ultimei tranzacții închise 
 
În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la (+40) 314 

255 493 sau support@xtb.ro. 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Echipa XTB 
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