
„O ACȚIUNE GRATUITĂ PENTRU UN ÎNCEPUT BUN” 
TERMENII ȘI CONDIȚIILE OFERTEI SPECIALE 

§1
DISPOZIȚII GENERALE 

1. Această ofertă specială nu este un joc de noroc sau un pariu reciproc în sensul Legii
privind jocurile de noroc din 19 noiembrie 2009.

2. Scopul acestei Oferte Speciale este menit să popularizeze investițiile în instrumente
financiare.

3. Prezenta Ofertă Specială nu este o recomandare de investiții sau o informație care
recomandă sau sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr.
596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul
de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE
a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124/CE,
2003/125/CE și 2004/72/CE și în sensul Regulamentului delegat al Comisiei (UE)
2016/958 din 9 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de
reglementare pentru aranjamentele tehnice de prezentare obiectivă a recomandărilor
de investiții sau a altor informații care recomandă sau sugerează o strategie de
investiții și pentru dezvăluirea unor interese particulare sau indicii de conflicte de
interese. În plus, această Promoție nu este nici un alt sfat, inclusiv în domeniul
consilierii investiționale în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente
financiare din 29 iulie 2005. Acordarea unei Acțiuni Gratuite Clientului nu constituie o
recomandare privind achiziționarea ulterioară a anumitor acțiuni.

4. Ori de câte ori acești Termeni și Condiții se referă la:
a. Oferta Specială - înseamnă oferta specială „O Acțiune Gratuită pentru un început

bun”;
b. Termeni și condiții - vor însemna acești Termeni și condiții speciale pentru

„O Acțiune Gratuită pentru un început bun”;
c. Organizator sau XTB - se înțelege ca fiind XTB S.A. cu sediul social la Prosta 67 din

Varșovia, înscrisă în Registrul Antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național
ținut de Judecătoria Capitalei Varșovia din Varșovia, Secția Comercială XIII a
Registrul Curții Naționale sub numărul KRS 0000217580, care funcționează sub
licența acordată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF);

d. Participant - se înțelege Clientul care participă la Promoție și care îndeplinește
condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții;

e. Client potențial - se înțelege ca persoană fizică, care nu a încheiat, dar dorește să
încheie un Contract cu XTB și să se alăture Promoției;

f. Client - se înțelege persoana fizică, cu care XTB a încheiat un Contract;
g. Termeni și Condiții T&C - se va înțelege Regulamentul cu privire la prestarea de

servicii constând în executarea Ordinelor de cumpărare sau vânzare a drepturilor
de proprietate și titlurilor de valoare, mentenanța conturilor pentru drepturile de



proprietate sia conturilor de numerar de către XTB S.A. ("Termeni și condiții 
generale", "T&C"); 

h. Cont - va fi înțeles ca un cont de investiții bazat și administrat pentru Client, în 
conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor T&C. 

i. Site-ul web - va fi înțeles ca site-ul web al XTB disponibil pe 
https://www.xtb.com/ro și pe paginile relevante în limbile naționale ale țărilor 
indicate în secțiunea 5. 

j. Premiul - va fi înțeles ca Acțiunea gratuită (definit mai jos) atribuită de XTB Contului 
păstrat de XTB pentru Participantul la Oferta Specială. 

k. Acțiune - titlu de valoare care dă proprietarului lor dreptul la o acțiune 
(coproprietate) la societatea pe acțiuni, în cadrul Ofertei Speciale în cauză cota-
parte a AXA. 

l. Contract - contractul pentru executarea Ordinelor de cumpărare sau vânzare a 
drepturilor de proprietate, mentenanța conturilor pentru drepturile de proprietate 
și a conturilor de numerar, care precizează condițiile de executare a Tranzacțiilor 
cu Instrumentele Financiare prin intermediul Conturilor de Tranzacționare, 
împreună cu toate anexele sale; 

m. Formular de înregistrare - înseamnă formularul de deschidere a unui Cont la XTB 
disponibil pe site-ul web: https://www.xtb.com/ro/cont-real, și pe paginile 
relevante în limbile naționale ale țărilor indicate în secțiunea 5 . 

n. Legea privind PIT - se înțelege Legea privind impozitul pe venitul personal din 26 
iulie 1991; 

o. Rezident - se înțelege ca persoană fizică ce își are reședința pe teritoriul Poloniei și 
este supusă unei obligații fiscale nelimitate pe teritoriul acelei țări; 

p. Nerezident - se înțelege ca persoană fizică care nu are locul de reședință pe 
teritoriul Poloniei. 
 

5. Oferta specială se desfășoară pe teritoriul Republicii Poloneze. Oferta specială se aplică 
și sucursalelor clienților din Spania, Portugalia, Franța, Germania, România, Slovacia, 
Republica Cehă și Italia. 

6. Înainte de a participa la Oferta Specială, Participantul este obligat să se familiarizeze 
cu Termenii si Condițiile și să le accepte, la completarea Formularului de Înregistrare. 
Participarea Participantului la Oferta Specială echivalează cu acceptarea Termenilor 
Ofertei Speciale prevăzuți în acești Termeni și Condiții. 

7. Prin participarea la Oferta Specială, Participantul confirmă că participă la aceasta în 
mod voluntar 

 
§2 

PARTICIPANȚI LA OFERTA SPECIALĂ  
 

1. Orice persoană fizică ce dorește să încheie și încheie un Contract cu XTB poate participa 
la Oferta Specială, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în Termenii și Condițiile 
T&C. 

2. Oferta Specială se adresează exclusiv persoanelor care au început procesul de 
înregistrare (ceea ce înseamnă că au completat Formularul de Înregistrare pentru 



deschiderea unui cont real la XTB) nu mai devreme de ziua de începere a Ofertei 
Speciale specificată în Clauza 3(5) . 

3. O persoană care este sau a fost Client al XTB înainte de începerea Ofertei Speciale nu 
poate fi Participant la Ofertă Specială. 

4. Un Participant la Ofertă Specială poate fi doar o persoană cu rezidență fiscală în 
Uniunea Europeană. 

5. Numărul de Participanți admisibili la Ofertă Specială este limitat, iar Oferta Specială 
este deschisă pentru primii 10.000 de Clienți Potențiali îndreptățiți care îndeplinesc 
condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții. 

 
§3 

TERMENII OFERTEI SPECIALE  
 

1. Condiția de participare la Oferta Specială care dă dreptul de a primi Premiul, este 
încheierea unui Contract de servicii de intermediere valabil cu XTB, depunerea oricărei 
sume de numerar în Cont în perioada Ofertei Speciale și îndeplinirea condițiilor acestor 
Termeni și Condiții și a Termenilor și condițiilor T&C. Timpul pentru depunerea în 
numerar depozitat este de 30 de zile de la data încetării Ofertei Speciale (indicată în 
clauza 3(5), cu condiția ca Oferta Specială să nu fie finalizată mai devreme din cauza 
epuizării fondului de premii indicat în clauza 3(6). 

2. XTB poate refuza încheierea Contractului conform prevederilor din Termenii și 
Condițiile T&C. 

3. Participantul la OfertA Specială va primi Premiul (Acțiunea gratuită) în Contul Clientului 
principal vizat de Oferta Specială în termenul limită și în conformitate cu regulile 
specificate în Clauza 4(1) din Termeni și Condiții. 

4. O persoană poate primi un singur Premiu, indiferent de numărul de conturi sau 
subconturi deschise. 

5. Oferta specială începe pe 9 ianuarie 2023, la ora 08:00 GMT și se încheie la 31 ianuarie 
2023, la 12:00 GMT sau până la epuizarea Premiilor în conformitate cu Clauza 3(6) de 
mai jos, dacă este mai devreme. 

6. Numărul de Premii este limitat la 10.000 de Acțiuni, ceea ce înseamnă că Premiul va fi 
acordat primilor 10.000 de Participanți din toate țările indicate în Clauza 1(5) 
combinate. Organizatorul poate extinde fondul de premii. 

7. Organizatorul își rezervă dreptul de a rezilia mai devreme Oferta Specială, în cazul în 
care Acțiunea va fi suspendată sau delistată din orice motiv. 

 
§4 

CONDIȚII DE ATRIBUIRE A PREMIILOR 
 

1. După ce Clientul deschide Contul, depune orice sumă de numerar și după ce depozitul 
este înregistrat de XTB, Clientul va primi Premiul. 



2. Toți Participanții vor primi o Acțiune a aceluiași Emitent. Datorită fluctuației prețurilor 
instrumentelor financiare, Organizatorul nu este în măsură să precizeze în mod clar 
valoarea Acțiunilor la momentul atribuirii acestuia către Participant. 

3. Acțiunea gratuită va fi alocată în contul Clientului principal, la îndeplinirea tuturor 
condițiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții, în termen de 3 zile lucrătoare de la 
data înregistrării numerarului depus în Contul păstrat de XTB. Organizatorul va depune 
toate eforturile pentru a atribui Acțiunea în următoarea zi lucrătoare. 

4. După primirea Premiului, Participantul poate dispune de acesta la propria discreție, 
inclusiv de vânzarea sau extragerea de beneficii din acesta, fără îndeplinirea vreunei 
condiții suplimentare. 

5. Sponsorul Premiilor este Organizatorul. 
6. Premiul nu poate fi schimbat cu un echivalent monetar sau un premiu de orice alt tip. 
7. În cazul Beneficiarilor-Rezidenți care sunt persoane fizice care nu desfășoară o 

activitate comercială, Premiile din Promoție sunt supuse impozitării cu impozit de 19% 
conform articolului 30(1)(4) din Legea privind PIT. 

8. Cu toate acestea, în temeiul articolului 22 alineatul (1) punctul 68 din Legea privind 
PIT, valoarea premiilor în cadrul concursurilor și jocurilor organizate și emise 
(anunțate) de mass-media (presă, radio, televiziune) și a concursurilor în știință, 
cultură, arta, jurnalismul și sportul, precum și premiile legate de vânzarea premium 
sunt scutite de impozitul pe venit dacă valoarea unică a acestor premii nu depășește 
2000 PLN. 

9. Deoarece valoarea Premiului din Oferta Specială nu va depăși suma menționată în 
Clauza 4(8) din acești Termeni și Condiții, acesta poate fi scutit conform clauzei 4(8) de 
mai sus. 

10. În cazul Beneficiarilor-Nerezidenți care depun un certificat de rezidență fiscală valabil 
la XTB, taxa, în conformitate cu articolul 30(9) din Legea privind PIT va fi colectată în 
conformitate cu prevederile tratatului relevant pentru evitarea dublei taxări. 
Majoritatea tratatelor pentru evitarea dublei impuneri eliberează astfel de venituri de 
la impozitarea în Polonia. În cazul nedepunerii unui astfel de certificat, se vor aplica 
reglementările naționale privind impozitarea premiilor cu impozit pe venit menționate 
în Clauzele 4(7)-(9) din acești Termeni și Condiții. 

11. În temeiul articolului 42(2)(2) din Legea privind PIT, XTB, acționând în calitate de 
emitent de taxe, va emite informații IFT-1R către Beneficiarii - Nerezidenți până la 
sfârșitul lunii februarie a anului fiscal următor. 

12. În cazul Beneficiarilor-Nerezidenți, Premiul din Oferta Specială poate fi supus 
impozitării cu impozit pe venit conform legilor locale în vigoare în țara de reședință a 
Beneficiarului Nerezident. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru 
decontarea corespunzătoare a oricărei taxe potențiale de către Beneficiarul 
Nerezident în țara sa de reședință fiscală. 

 
§5 



EXCLUDERE  
 

1. Un Participant nu are dreptul de a primi un Premiu (sau poate pierde un Premiu deja 
primit) dacă: 
a.   El/ea încalcă, manipulează sau nu respectă prevederile acestor Termeni și 
Condiții sau sau încalcă regulile acestei Oferte Speciale. 

2. XTB poate evalua dacă Participantul încalcă prevederile specificate mai sus la propria 
discreție, aplicând criterii obiective. 

 
§6 

RECLAMAȚII  
 
1. Principiile privind modalitatea de depunere și gestionare a reclamațiilor sunt prevăzute în 

Termenii și Condițiile T&C disponibile pe Site. 
 

§7 
DISPOZIȚII FINALE  

 
1. Termenii și Condițiile Ofertei Speciale sunt disponibili pe site. 
2. În toate aspectele care nu sunt reglementate în acești Termeni și Condiții, se vor aplica 

prevederile Termenilor și Condițiilor T&C și ale Contractului. 
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții sau de a termina 

Oferta Specială pentru o cauză importantă, așa cum este specificat în Clauza 7(4) de mai 
jos, în orice moment în perioada Ofertei Speciale, sub rezerva prevederilor prezente. 
Participantul va fi notificat prin poștă electronică cu privire la orice modificare efectuată, 
iar Termenii și Condițiile modificate vor fi publicate pe Site. 

4. Cauzele importante pentru rezilierea ofertei speciale sau modificările Termenilor și 
condițiilor includ: 
a. modificări ale legii în vigoare care afectează sau care ar putea afecta activitatea 

XTB, inclusiv serviciile furnizate de XTB sau serviciul pentru clienți; 
b. necesitatea de a adapta Termenii și Condițiile la legea aplicabilă; 
c. modificări de interpretare a legii rezultate din hotărâri judecătorești, rezoluții, 

decizii, recomandări sau alte acte ale autorităților guvernamentale; 
d. necesitatea de a adapta Termenii și Condițiile la decizii, instrucțiuni, recomandări 

sau alte poziții ale autorităților de supraveghere; 
e. necesitatea de a adapta Termenii și Condițiile la cerințele legate de protecția 

consumatorilor; 
f. modificarea domeniului de activitate al afacerilor desfășurate sau modificarea 

domeniului de aplicare a serviciilor furnizate sau metodei de furnizare a serviciilor; 
g. introducerea de noi produse sau servicii în oferta XTB sau modificarea ofertei XTB 

constând în modificarea serviciilor sau produselor, inclusiv a domeniului sau 
metodei de furnizare a acestora; 



h. cerința de adaptare a Termenilor și Condițiilor la condițiile pieței, inclusiv alinierea 
la ofertele caselor de brokeraj competitive, schimbări tehnologice, schimbări în 
funcționarea pieței instrumentelor derivate. 

 
5. În cazul modificării Termenilor și Condițiilor menționați în Clauza 7(3), Termenii și 

Condițiile modificate intră în vigoare în ziua anunțării lor. 
6. În cazul în care Participantul nu a primit încă un Premiu, Participantul își poate înceta 

participarea la Oferta Specială în termen de 14 zile de la data anunțării Termenilor și 
Condițiilor modificate. 

7. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierderi suferite de Client, 
inclusiv, dar fără a se limita la pierderi indirecte sau consecutive, pierderi de afaceri sau 
profit, ca urmare a nerespectării de către Client a termenilor și principiilor de participare 
la Oferta Specială. 

8. Legea care guvernează acești Termeni și Condiții va fi legea poloneză. 
9. Acești Termeni și Condiții intră în vigoare la data de 09.01.2023. 


