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CONTRACT CADRU PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE BROKERAJ 
– PERSOANĂ FIZICĂ 

 
 

 
Contract #   ___________________________________ 

 
semnat la    ___________________________________ 
 

la data de    ___________________________________ 
 

  
între Client: 
 

Nume şi prenume  

Data nașterii  

Locul nașterii  

CNP sau echivalentul  

Naționalitate  

  

Adresă de e-mail   

 Număr de telefon  

 
Adresa de Domiciliu 
 

Adresa completă (strada, număr, etaj, 
apartament, etc)  

Cod Poștal  

Oraș  

Comună  

Sector  

Cod poştal  

Țară  

  
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de domiciliu) 
 

Adresa completă (strada, număr, etaj, 
apartament, etc)  

Cod Poștal  

Oraș  

Țară  

 
Detalii Autoritatea Fiscală 
 

Nume  

 
 Documentul de identitate 
 

Tip document identitate  

Serie și număr document identitate  
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Platformă 
 

□ Meta Trader  □ xStation 

 
Tip de cont 

 

□ Standard □ Professional 

 
Monedă cont 
 

□ RON □ USD □ EUR 

  
Profilul Clientului 
 

 Scopul utilizării contului  

Principala și actuala sursă a veniturilor și 

economiilor  
 

Educație  

Industria (În cazul în care sunteți ”Liber 

Profesionist”) 

 

Profesie  

Venitul net anual  

Valoarea anuală preconizată pentru 
investiții 

 

 
Detalii privind contul bancar al Clientului 
 

Denumirea băncii și sucursalei  

Ţara  

Codul IBAN al contului bancar  

Informații suplimentare  
 

şi 
 

X-Trade Brokers DM SA, cu sediul social în Varșovia, Ogrodowa 58, 00-876, Polonia, înregistrată la registrul 
antreprenorilor din Registrul Național al Curții (Krajowy Rejestr Sądowy) efectuat de Tribunalul Districtual pentru Orașul 
Varșovia , XII Divizia Comercială a Registrului Național al Judecătorilor sub numărul KRS numărul 0000217580, REGON 
numărul 015803782 și numărul de identificare fiscală (NIP) 527-24-43-955, cu capital social integral vărsat în valoare 
de 5 869 181,75 PLN PLN, denumit în continuare ca "XTB", care oferă servicii de brokeraj bazate pe acest acord. Acest 
acord este încheiat prin intermediul unității sale organizaționale X Trade Brokers DM S.A. - Sucursala București cu sediul 
social în București, B-dul Eroilor, Nr. 18, sector 5, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul 
J40/13245/2008, CUI 24270192,), și înscrisă în Registrul public al C.N.V.M./A.S.F, prin Atestatul C.N.V.M. nr. 
293/15.09.2008, denumită în continuare "Sucursala XTB în România" 

1. În sensul prezentului Contract, în conformitate cu Directiva MiFID 2004/39/CE, Clientul este clasificat de către XTB drept client 
retail. Astfel, Clientul va primi informaţii privind compatibilitatea serviciilor, riscurile implicate în tranzacţionarea instrumentelor 
financiare, principiile de executare a ordinelor şi orice alte condiţii de furnizare a serviciilor de către XTB. 

2. XTB furnizează serviciile în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în Contract, care consistă în următoarele documente 
disponibile pe site-ul XTB: 

a. Prezentul Contract Cadru; 
b. Documentul de Prezentare al X-Trade Brokers DM SA; 
c. Regulamentul privind furnizarea serviciilor de executare a ordinelor de cumpărare sau vânzare a drepturilor de 

proprietate și a titlurilor de valaore,  mentenanța conturilor pentru drepturi de proprietate, titluri de valoare și 
numerar fiind realizată de către X-Trade Brokers DM S.A. „GTC”; d. Regulament privind pregătirea e recomandări 
generale de către X-Trade Brokers DM SA; 

e. Politica de executare a ordinelor ; 
f. Declaraţia privind riscurile de investiţie; 
g. Tabelele de condiţii;  
h. Anexa de Ajustare la Legislația Locală 
i. Alte documente specificate în prezentul Contract. 
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3.Prin acceptarea Contractului Cadru, Clientul încheie Contractul sub rezerva celor menționate la punctul 6 de mai jos, și declară 
că a citit şi acceptă toate documentele menţionate mai sus care sunt parte integrantă a Contractului, că a înţeles în totalitate 
prevederile acestora şi că acceptă toate obligaţiile impuse prin prezentul Contract.4. XTB este contrapartea tranzacțiilor cu 
Clientul, situație care reprezintă un conflict de interese. XTB ia măsuri menite să elimine potențialul impact negativ asupra 
Clientului pe care îl poate avea conflictul de interese. Clientul confirmă voința de a încheia Contractul în ciuda existenței unui 
conflict de interese între acesta și XTB. 

 
5. Contractul poate fi încheiat: 

a. electronic, prin acceptarea electronică a ofertei de încheiere a Contractului cu ajutorul formularului furnizat în acest 
scop pe site-ul XTB. Prin acceptarea electronică a unei oferte, Clientul încheie Contractul cu XTB sub rezerva condiției 
menționate la punctul 14; În cazul în care Clientul alege să încheie Contractul în mod electronic, Clientul este de acord 
să primească documentele menționate la punctul 2 din Contract și documentele conținând informații esențiale despre 
Instrumentele Financiare oferite de XTB (așa-numitele "KIDs") pe un suport durabil, altul decât hârtie sau site-ul XTB. 
La cererea Clientului, XTB va pune la dispoziția Clientului documentele conținând informații esențiale în format de hâr-
tie gratuit (doar o singură dată). În plus, Clientul este de acord ca inclusiv rapoartele periodice și/sau confirmările lega-
te de serviciile XTB, dar fără a se limita la acestea, confirmările legate de ordine, instrumente financiare, fondurile păs-
trate pentru Client și taxele și comisioanele acumulate vor fi furnizate pe un suport durabil altul decât hârtie sau site-ul 
XTB ; 
 
b. în scris, prin semnarea acestuia la sediul social al XTB, în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, sub rezer-

va condiției menționate la punctul 14. În cazul în care Clientul alege să încheie Contractul în scris, Clientul va primi în 

format tipărit documentele menționate la punctul 2. a-h și documentele conținând informații esențiale despre Instru-

mentele Financiare oferite de XTB (așa-numitele "KIDs"). La cererea Clientului, XTB va pune la dispoziția Clientului do-

cumentele conținând informații esențiale  în format de hârtie gratuit (doar o singură dată). În plus, Clientul este de 

acord ca rapoartele periodice și/sau confirmările legate de serviciile XTB, inclusiv, dar fără a se limita la, confirmări le-

gate de ordine, instrumentele financiare, fondurile păstrate pentru Client și taxele și comisioanele acumulate, vor fi fur-

nizate prin poștă în format tipărit. Livrarea documentelor și informațiilor menționate mai sus este supusă unei taxe ad-

ministrative specificate în Tabelele de Comisioane și Taxe. 

6. Pentru a încheia un contract cu XTB în formă electronică;  

a. Clientul acceptă o ofertă de a încheia Contractul cu ajutorul formularului furnizat în acest scop pe Website-ul 

XTB prin marcarea electronica a unei declarații de acceptare a ofertei de încheiere a Contractului și semna-

rea documentelor solicitate de către XTB;  

b. marcarea/semnarea declarației specificate la punctul a. de mai sus va fi înțeleasă ca acceptare a ofertei XTB 

și ca încheiere a Contractului sub rezerva și în condițiile menționate la punctul 6 de mai jos;  

c. Conținutul Contractului va fi transmis pe emailul Clientului indicat de acesta în formularul online;  

d. Pentru a verifica informația furnizată către XTB de către Client, XTB va transmite către Client conținutul 
Contractului împreună cu datele Clientului. În cazul identificării oricărei date incorecte de către Client, el/e va 
contacta XTB fără întârziere. 

7. Încheierea Acordului va face obiectul verificării pozitive a documentelor și datelor furnizate de către Client, necesare în vederea 
încheierii Contractului, despre care Clientul va fi notificat de către XTB. 

8. XTB va coresponda cu Clientul în maniera stipulată în T&C. Părţile convin prin prezenta că orice declaraţie legată de 
performanţa tranzacţionării instrumentelor financiare sau de orice alte activităţi desfăşurate prin intermediul XTB poate fi 
transmisă între părţi în formă electronică.  

9. Clientul are dreptul de înceta prezentul Contract în conformitate cu regulile stipulate în T&C. 
10. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul declară că: 

a. Clientul deţine capacitatea juridică de a intra legal în tranzacții şi nu se supune unei limitări juridice legate de 
deschiderea unui Cont de tranzacţionare cu XTB şi de executarea Tranzacţiilor cu Instrumente Financiare; 

b. toate informaţiile cuprinse în prezentul Contract şi orice alte documente şi informaţii furnizate de Client sunt corecte 
şi corespund situaţiei şi statutului juridic actual al Clientului; 

c. înainte de încheierea prezentului Contract, compatibilitatea serviciilor și Instrumentelor Financiare rezultate din 
prezentul Contract pentru Client a fost evaluată avându-se în vedere situaţia individuală a Clientului, cunoştinţele 
Clientului, experienţa şi abilitatea de a evalua în  mod corespunzător riscurile aferente Instrumentelor financiare şi 
serviciile XTB furnizate în baza prezentului Contract; 

d. Clientul este conştient de faptul că refuzul de a furniza răspunsuri în scopul evaluării de mai sus sau furnizarea de 
informaţii false sau incomplete poate conduce la imposibilitatea realizării evaluării relevante de către XTB sau la o 
evaluare necorespunzătoare; 

e.  Clientul ia la cunoștință și acceptă – cu excepția situației în care XTB decide altceva – faptul că dobânda pentru 
fondurile deținute în conturile bancare menținute pentru XTB reprezintă integral venitul XTB și nu sunt datorate 
Clientului. Informațiile despre dobânzi sunt incluse în Tabelul de Comisioane și Taxe. 

11. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul autorizează XTB să dezvăluie datele personale şi financiare ale Clientului, precum 
date personale şi informaţii financiare despre tranzacţiile de pe contul Clientului, copii după documentele Clientului sau 
informaţii cuprinse în documentele respective către afiliaţii XTB care realizează schimburi de servicii cu Clientul sau cu XTB, 
exclusiv în scopul executării Contractului sau a contractelor pe care Clientul sau XTB le-a încheiat cu aceste entităţi. Afiliaţii 
sunt companii controlate sau deţinute de XTB sau companii aflate sub controlul comun al XTB sau care se află în strânsă 
colaborare cu XTB, inclusiv bănci, firme de investiţii, companii de servicii financiare, auditori, companii IT, consultanţi sau 
companii de curierat (denumite în continuare „Afiliaţii XTB”). Clientul autorizează prin prezentul Contract aceste entităţi să 
primească astfel de informaţii sau documente şi să le utilizeze exclusiv în scopul executării obligaţiilor contractuale menţionate 
mai sus. 

12. X-Trade Brokers DM SA - Sucursala București, cu sediul social în București, B-dul Eroilor, Nr. 18, sector 5, România este 
administratorul datelor personale transmise de către Client. Clientul are dreptul de acces la datele sale personale și dreptul de 
a realiza modificări și corecții la datele personale transmise către XTB prin transmiterea unui formular de modificare a datelor. 

13. Clientul va fi de asemenea obligat să notifice XTB cu privire la orice modificare a datelor personale proprii. XTB nu va fi 
responsabilă pentru orice pierderi rezultate din neinformarea XTB cu privire la modificările survenite în datele personale ale 
Clientului, sau pentru potențiale prejudicii ce rezultă din acțiunile XTB realizate în baza informației incorecte sau neactualizate 
furnizate de către Client. 

14.  Clientul înțelege ca furnizarea serviciilor de către XTB ar putea necesita transferul datelor personale ale Clienților către entități 
care furnizează servicii către XTB în alte țări, incluzând țări din afara spațiului economic european. Semnând prezentul 
Contract, Clientul înțelege și este de acord cu cele de mai sus. 

15. Prezentul Contract a fost întocmit în Limba Română. 
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_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

XTB Semnătura Clientului 

 

 
 
 

 
 

Confirmări şi declaraţiile Clientului 
 

Subsemnatul declar pe proprie răspundere, cunoascând că declarațiile incomplete sau neadevărate sunt sancționate conform 
legilor penale că: 

□ nu sunt și nu am fost, în ultimii cinci ani, o Persoană Expusă Politic astfel cum este definită în art. 3 din Legea 656/2002, nici 
membru al familiei unei persoane expuse politic șp nici asociat, apropiat al unei persoane expuse politic; 

 □ sunt sau am fost, în ultimii cinci ani o Persoană Expusă Politic astfel cum este definită în art. 3 din Legea 656/2002 / membru al 
familiei unei persoane expuse politic / asociat, apropiat al unei persoane expuse politic; 

 
"Persoanele expuse politic (PEP) - persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii 
familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice 
importante. a. Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante sunt: şefii de stat, şefii de 
guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de 
stat; membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi 
atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac; membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii 
consiliilor de administraţie ale băncilor centrale; ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor 
armate; conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi 
persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale 
companiilor naţionale. b. Membrii familiilor persoanelor care exercită funcţii publice importante sunt, în sensul prezentei legi: 
soţul/soţia; copiii şi soţii/soţiile acestora; părinţii. c. Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care 
exercită funcţii publice importante sunt: 
- orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu 
oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; 
- orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind 
înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2)." 
 
Membrii familiilor persoanelor care exercită funcţii publice importante sunt: 

a.soțul/soția; 
b. copiii și soțiile acrstora; 
c.părinții. 

 
Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt: 

a. orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice 
împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o 
astfel de persoană; 

b. orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice 
cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2). 

 

__________________________________________________
___ 

__________________________________________________
___ 

Data  Semnătura Clientului 

 
 
 
 
 
 

Subsemnatul declar pe proprie răspundere, cunoscând că declarațiile incomplete sau nereale sunt sancționate conform legilor 
penale că: 

□ sunt proprietarul fondurilor investite prin intermediul XTB cu sediul în Polonia, Varșovia, ul. Ogrodowa 58, 00-876 respectiv sunt 
beneficiarul real al fondurilor, astfel cum este definit prin art. 4 din Legea 656/2002; 

□ NU sunt proprietarul fondurilor investite prin intermediul XTB cu sediul in Polonia, Varșovia, ul. Ogrodowa 58, 00-876, respectiv 
nu sunt beneficiarul real al fondurilor, astfel cum este definit prin art. 4 din Legea 656/2002; 

 
 

__________________________________________________
___ 

__________________________________________________
___ 

Data  Semnătura Clientului 
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Datele proprietarului fondurilor investite (în cazul în care proprietarul nu este Clientul) 

 

Nume și prenume  

Cetățenie 
 

CNP sau data și locul nașterii 
 

Seria și numărul actului de identitate 
 

Adresa 
 

 

__________________________________________________
___ 

__________________________________________________
___ 

Data  Semnătura Clientului 

 
 
 
 
 
Operatorul de prelucrare a datelor furnizate de Client este X-Trade Brokers DM S.A., cu sediul social în Varşovia la Ogrodowa 
58, 00-876, reprezentată prin X-Trade Brokers DM SA - Sucursala București, cu sediul social în București, B-dul Eroilor, Nr. 18, 
sector 5, România  (denumită în continuare: XTB). Clientul are dreptul asupra datelor sale cu caracter personal şi dreptul de 
modifica datele furnizate în Contract prin depunerea unui Formular de modificare a datelor şi are obligaţia de informa XTB asupra 
oricăror modificări  ale datelor cu caracter personal. XTB nu este responsabilă pentru pierderi sau prejudicii cauzate de 
neinformarea XTB cu privire la modificarea datelor cu caracter personal ale Clientului şi de acţionarea pe baza informaţiilor 
furnizate în Contract sau în fișa de modificare a datelor personale. 
 
Prin prezenta declar că am fost informat/ă de faptul că datele mele personale vor fi prelucrate în scopul îndeplinirii contractului 
sau pentru a întreprinde acțiuni la cerere, înainte de încheierea contractului, precum și în scopul comercializării produselor și 
serviciilor oferite de către X -Trade Brokers DM SA "XTB" (pe baza unor interese întemeiate ale entității controloare). În plus, 
declar că am fost informat că XTB cu sediul social în Varșovia, Ogrodowa 58, 00-876, Polonia (email: office@xtb.com)este 
administratorul datelor cu caracter personal. 
 - Date de contact pentru Ofițerul de Date: iod @xtb.com  
- Categorii de destinatari: "entități colaboratoare", însemnând firme deținute de XTB, precum și firme controlate de către XTB, 
firme aflate sub control comun împreună cu XTB sau care se află într-o colaborare constantă, cum ar fi băncile, firmele de 
investiții, companii care furnizează alte servicii financiare, companii IT, firme de consultanță sau companii de curierat.  
- Desfășurarea activităților XTB poate necesita un transfer de date cu caracter personal către entitățile care efectuează servicii 
pentru și în numele XTB în alte țări, inclusiv în țări din afara Spațiului Economic European. XTB poate utiliza datele sub forma unor 
prevederi standard privind protecția datelor, aprobate de Comisia Europeană, în cazul transferului de date cu caracter personal în 
țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. O persoană are posibilitatea de a obține o copie a datelor sale.  
- Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la rezilierea contractului și atunci când nu există un 
contract - de la dobândirea acestor date, sub rezerva prevederilor legale obligatorii;  
- Persoana, ale cărei date personale au fost colectate, are dreptul să solicite corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, 
precum și notificarea obiecției împotriva prelucrării, dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere, precum și dreptul 
de a transfera datele;  
- Furnizarea datelor mele personale este voluntară, lipsa furnizării datelor determinând incapacitatea de a îndeplini contractul 
pentru furnizarea de servicii 
 
Îmi dau consimțământul de a primi informații comerciale prin mijloace electronice de comunicare (inclusiv telefonic sau prin 
sisteme automate de apelare), de laXTB, cu sediul social în Varșovia, Ogrodowa 58, 00-876, Polonia sau de la Sucursala XTB în 
România. . Acest consimțământ este voluntar și poate fi revocat în orice moment. Mai multe detalii 
 
 
 
 
Declaraţie privind riscul de investiţie: 

https://www.xtb.com/ro/account-information/legal-information/ro/disclaimer.pdf
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Prin semnarea prezentului document, confirm că am parcurs şi accept Declaraţia privind riscul de investiţie a XTB şi înţeleg natura 
şi riscul asociat tranzacţionării cu instrumentele financiare oferite de XTB, astfel cum este prezentat în Declaraţia privind riscul de 
investiţie. 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Data  Semnătura Clientului 

 
 
 
 
 
 
DECLARAȚIE PRIVIND STATUSUL FATCA 

 
 

Aveți rezidență fiscală în SUA? 
 
 Da                                                                                           Nu 
 
 
Numărul de identificare al plătitorului de taxe:  
 
Un cetăţean US este definit de Fisc a fi o persoană născută în US, Puerto Rico, Guam sau US Virgin Islands. Un individ al cărui 
părinte este cetăţean US. Un fost nerezident care a devenit cetăţean US. Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi: 
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons  

 
 
DECLARAȚIE PRIVIND STATUSUL CRS 
 
 
                                    Aveți rezidență fiscală în România? 

 

 Da                                                                                          Nu 

 

 

Am rezidență fiscală în altă țară (nu se aplică pentru SUA): 

 

 

Țara de rezidență fiscală: NIF: Țara nu oferă NIF: 

   
   
   

 

 
 
În temeiul legii referitoare la schimbul de informații despre taxe cu alte țări („CRS”), X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) este obligat să 
colecteze de la clienți declarații cu privire la domiciliul fiscal și numărul de identificare fiscală pe care le transmite către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, astfel încât să poată transmite autorităților competente din Țara Participantă datele colectate 
despre entitățile care locuiesc în Țara Participantă în conformitate cu legislația fiscală a Țării Participante. 
 
Dacă circumstanțele care ar putea avea o influență asupra rezidenței fiscale a clienților ar trebui să se modifice, 
atunci este obligatorie notificarea imediată a XTB și retrimiterea notificării în termen de 30 de zile de la apariția 
circumstanțelor. 
 
Țn termen de 30 de zile de la apariția circumstanțelor.ra rezidenței fiscale a clienților ar t cu care România are acordul care permi-
te schimbul automatizat de informații privind conturile care raportează;, c) alta decât SUA sau teritoriul cu care EU are acordul 
care permite schimbul automatizat de informații privind conturile care raportează menționate în lista publicată de Comisia Euro-
peană. Lista Țărilor Participante, menționate la punctele b și c, este publicată de Ministerul de Finanțe sub forma unei notificări 
până la data de 15 octombrie. 

 
Declarație privind modalitatea de primire a unor informații (pe suport de hârtie sau în format electronic) 
 
□ Format electronic. Declar că doresc să primesc documente conținând informații esențiale despre Instrumentele 
Financiare oferite de XTB (așa-numitele "KIDs") și rapoartele periodice și/sau confirmările legate de serviciile XTB, incluzând, dar 
fără a se limita la confirmările legate de ordinele Clientului, Instrumentele Financiare și fondurile păstrate pentru Client pe un 
suport durabil, altul decât hârtie sau website-ul XTB. 
 
□ Format de hârtie. Declar că doresc să primesc documente conținând informații esențiale despre Instrumentele 
Financiare oferite de XTB (așa-numitele "KIDs") și rapoartele periodice și/sau confirmările legate de serviciile XTB, incluzând, dar 
fără a se limita la confirmările legate de ordinele Clientului, Instrumentele Financiare și fondurile păstrate pentru Client în format 
de hârtie. Sunt conștient de faptul că furnizarea prin poștă a documentelor de mai sus poate implica o taxă administrativă 
specificată în Tabelele de Comisioane și Taxe. 

 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Data  Semnătura Clientului 

 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons

