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Anexa 1 

In prezentul document sintagma „Grupul Raiffeisen Romania” include: 



   
 

Stimate Client, 
 
 
 
Directiva 2004/39/CE (MiFID = Markets in Financial Instruments Directive
transpusa in legislatia din Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.). abrogata prin Directiva 
2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului  din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor 
urmeaza a fi implementata Romania si Regulamentul UE nr. 600/2014 al Parlamentului E
mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare 
regulamentele delegate de implementare a acestora reprezinta
de conduita in afaceri pentru firme de investi
  
Printre noutatile aduse de MiFID II se numara: 
� Imbunatatirea protectiei acordata investitorilor
� Imbunătătirea cerinţelor de transparenţă
� Reguli detaliate şi stricte, structuri de pia

de tranzactionare  
� Adaptarea la inovatiile tehnologice.  
� Puteri întărite de supraveghere si un cadru mai strict pentru pie
 
 
Pachetul legislativ MiFID II se aplica instrumentelor financiare si serviciilor de investitii financiare furnizate investitor
catre firmele de investiții, operatori de piață
 
Gama de servicii si instrumentele financiare care intra sub incidenta MiFID II sunt prevazute in cuprinsul directivei 
(exemple de servicii: executarea ordinelor, administrarea portofoliului, consultanta si recomandare de investitii, pastrarea 
in siguranta a instrumentelor financiare, cercetarea pentru investitii, etc; exemple de instrumente financiare:
obligatiuni, instrumente financiare derivate, produse structurate sau unit
 
In acord cu prevederile MiFID II, Grupul Raiffeisen Romania a stabilit o noua con
prin luarea in considerare a urmatorilor factori:
 

� Clasificarea Clientilor/Protectia si informarea acestora
 

Conform MiFID II clientii se clasifica in trei categorii, indiferent de serviciile financiare de care acestia beneficiaza in 
relatiei contractuale stabilite cu societatile membre ale Grupului Raiffeisen Romania 
� Clienti retail;  
� Clienti profesionali ; 
� Contraparti eligibile . 
 
Informatii detaliate privind cele trei categorii de clienti se regasesc in sectiunea 
document. 
 
Sub rezerva dreptului Clientului de a alege, solicita si beneficia, in orice mome
asa cum se prevede in pachetul legislativ MiFID II si in prezentul document, Banca/Subsidiara va/vor trata Clientul 
potrivit regimului aplicabil categoriei in care acesta a fost incadrat si astfel cum Clientul 
 
Clientul are obligatia de a informa in permanenta si de indata Banca/Subsidiara in legatura cu orice modificare, care 
poate afecta clasificarea acestuia. 
 

  

Markets in Financial Instruments Directive) privind pietele de instrumente financiare a fost 
transpusa in legislatia din Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.). abrogata prin Directiva 

i a Consiliului  din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor 
egulamentul UE nr. 600/2014 al Parlamentului European 

ele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 precum si 
ele delegate de implementare a acestora reprezinta noul cadru de reglementare MiFID II care stabileste reguli 

firme de investitii, operatori de piata, furnizori de servicii de raportare a datelor. 

MiFID II se numara:  
Imbunatatirea protectiei acordata investitorilor  

ţă pre- şi post-tranzacţionare  
i stricte, structuri de piată mai eficiente si mai solide, cresterea gradului de reglementare a 

i un cadru mai strict pentru pietele de derivate.  

Pachetul legislativ MiFID II se aplica instrumentelor financiare si serviciilor de investitii financiare furnizate investitor
ă, furnizori de servicii de raportare a datelor etc.  

strumentele financiare care intra sub incidenta MiFID II sunt prevazute in cuprinsul directivei 
(exemple de servicii: executarea ordinelor, administrarea portofoliului, consultanta si recomandare de investitii, pastrarea 

ciare, cercetarea pentru investitii, etc; exemple de instrumente financiare:
iuni, instrumente financiare derivate, produse structurate sau unitati de fond). 

In acord cu prevederile MiFID II, Grupul Raiffeisen Romania a stabilit o noua conduita de afaceri in rela
torilor factori: 

Clasificarea Clientilor/Protectia si informarea acestora 

Conform MiFID II clientii se clasifica in trei categorii, indiferent de serviciile financiare de care acestia beneficiaza in 
relatiei contractuale stabilite cu societatile membre ale Grupului Raiffeisen Romania respectiv: 

Informatii detaliate privind cele trei categorii de clienti se regasesc in sectiunea „D. Clasificarea clientilor”

Sub rezerva dreptului Clientului de a alege, solicita si beneficia, in orice moment, in anumite situatii, de un statut diferit 
asa cum se prevede in pachetul legislativ MiFID II si in prezentul document, Banca/Subsidiara va/vor trata Clientul 
potrivit regimului aplicabil categoriei in care acesta a fost incadrat si astfel cum Clientul a fost informat.

Clientul are obligatia de a informa in permanenta si de indata Banca/Subsidiara in legatura cu orice modificare, care 

                                                                                                                             

ele de instrumente financiare a fost 
transpusa in legislatia din Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.). abrogata prin Directiva 

i a Consiliului  din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare care 
uropean si al Consiliului din 15 

i de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 precum si 
noul cadru de reglementare MiFID II care stabileste reguli 

, furnizori de servicii de raportare a datelor.  

terea gradului de reglementare a locurilor 

Pachetul legislativ MiFID II se aplica instrumentelor financiare si serviciilor de investitii financiare furnizate investitorilor de 

strumentele financiare care intra sub incidenta MiFID II sunt prevazute in cuprinsul directivei 
(exemple de servicii: executarea ordinelor, administrarea portofoliului, consultanta si recomandare de investitii, pastrarea 

ciare, cercetarea pentru investitii, etc; exemple de instrumente financiare: actiuni, 

de afaceri in relatia cu clientii sai 

Conform MiFID II clientii se clasifica in trei categorii, indiferent de serviciile financiare de care acestia beneficiaza in baza 

„D. Clasificarea clientilor” a prezentului 

nt, in anumite situatii, de un statut diferit 
asa cum se prevede in pachetul legislativ MiFID II si in prezentul document, Banca/Subsidiara va/vor trata Clientul 

a fost informat. 

Clientul are obligatia de a informa in permanenta si de indata Banca/Subsidiara in legatura cu orice modificare, care 



   
 

Evaluarea clientilor in functie de serviciile oferite

Servicii de consultanta pentru investitii: Banca/Subsidiara solicita anumite informatii de la
adecvare, astfel incat sa fie in masura sa recomande 
instrumentele financiare care sunt adecvate
informatiilor necesare despre obiectivele investitionale ale Clientului, situatia sa financiara, experienta si cunostintele s
in domeniul investitiilor in instrumente financiare, etc.
 
Daca Banca/Subsidiara nu poate obtine de la Client informatiile necesare evaluarii sau vor obtine informatii limitate care 
nu permit o evaluare completa a gradului de adecvare, Clientul isi asuma riscul ca, 
limitate, aceasta situatie va putea afecta natura serviciilor pe care Banca/Subsidiara are posibilitatea sa i le ofere.
 
Servicii de investitii financiare fara consultanta
unui test de oportunitate astfel incat sa fie in masura s
avute in vedere sunt potrivite profilului respectivului 
a informatiilor necesare despre cunostintele si experienta Clientului in domeniul investitiilor in instrumente financiare, 
pentru asigurarea unei mai bune intelegeri de catre Client a im
 
Servicii de tip execution only: In cazul in care Banca/Subsidiara furnizeaza exclusiv servicii de executare si/sau preluare 
si transmitere ordine, Banca/Subsidiara nu va solicita informatii de la Client si nu va e
refera la instrumente financiare non-complexe 
ale pietei monetare, diferite tipuri de obligatiuni, titluri de participare la fonduri de investi
furnizate la initiativa Clientului.  
 
Banca ofera clientilor sau clientilor potent
investirea în aceste instrumente, astfel încât clien
ce trebuie furnizate poate varia în functie de statutul clientului, 
de natura si profilul de risc al instrumentelor financ
 
 
Documentul de Prezentare a Grupului Raiffeisen stabileste principiile de baza si cadrul general in virtutea carora 
Raiffeisen Bank S.A. impreuna cu subsidiara sa S.A.I. Raiffeisen
furnizeaza servicii de investitii financiare si contine informatii privind aceste entitati si serviciile furnizate de fiecare
acestea, investitiile si strategiile pentru investitii, menite sa faciliteze i
asociate. 
 
Orice servicii de investitii pe care Clientul le va achizitiona de la Banca si/sau Subsidiara ulterior semnarii prezentului 
Document de Prezentare se vor completa cu prevederile acestui documen
Documentul de prezentare si contractele/formularele specifice produselor si serviciilor achizitionate de Client de la 
Banca/Subsidiara, prevederile acestora din urma vor prevala.
 
Periodic, Banca/Subsidiara va putea actualiza acest Document de Prezentare
cunostinta Clientului in modalitatea convenita. In situatia in care au intervenit modificari cu privire la continutul 
Documentului de Prezentare si acestea sunt aduse la 
Prezentare astfel cum a fost modificat. 
 
Oriunde in cuprinsul Documentului de Prezentare si/sau in cuprinsul fiecarui contract specific, si daca din context nu 
rezulta altfel, dupa caz, pluralul va include singularul si invers. Orice referire la Banca/Subsidiara in cuprinsul prezentului 
document va fi inteleasa ca incluzand si oricare din unitatile teritoriale ale fiecareia dintre acestea, dupa caz.
 

  

Evaluarea clientilor in functie de serviciile oferite 

Banca/Subsidiara solicita anumite informatii de la Client in cadrul unui 
recomande respectivului Client sau potentialului Client serviciile de investi

adecvate acestuia. Acest test are ca scop obtinerea de catre Banca/Subsidiara a 
informatiilor necesare despre obiectivele investitionale ale Clientului, situatia sa financiara, experienta si cunostintele s

l investitiilor in instrumente financiare, etc. 

Daca Banca/Subsidiara nu poate obtine de la Client informatiile necesare evaluarii sau vor obtine informatii limitate care 
nu permit o evaluare completa a gradului de adecvare, Clientul isi asuma riscul ca, in conditiile furnizarii unor informatii 
limitate, aceasta situatie va putea afecta natura serviciilor pe care Banca/Subsidiara are posibilitatea sa i le ofere.

fara consultanta: Banca/Subsidiara va solicita anumite informatii de la Client in cadrul 
astfel incat sa fie in masura sa evalueze daca serviciile de investitii sau instrumentele financiare 

avute in vedere sunt potrivite profilului respectivului Client. Acest test are drept scop obtinerea de catre Banca/Subsidiara 
a informatiilor necesare despre cunostintele si experienta Clientului in domeniul investitiilor in instrumente financiare, 
pentru asigurarea unei mai bune intelegeri de catre Client a implicatiilor si nivelului de risc asociat

In cazul in care Banca/Subsidiara furnizeaza exclusiv servicii de executare si/sau preluare 
si transmitere ordine, Banca/Subsidiara nu va solicita informatii de la Client si nu va efectua niciun test daca serviciile se 

complexe (ex: actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata, instrumente 
ale pietei monetare, diferite tipuri de obligatiuni, titluri de participare la fonduri de investitii etc.),

tiali informatii privind natura instrumentelor financiare 
investirea în aceste instrumente, astfel încât clientii să fie informati în mod corespunzător. Nivelul de detaliu al informa

ie de statutul clientului, si anume client de retail sau client profesional, precum 
i profilul de risc al instrumentelor financiare oferite, dar ar trebui să includă întotdeauna orice element esen

Documentul de Prezentare a Grupului Raiffeisen stabileste principiile de baza si cadrul general in virtutea carora 
Raiffeisen Bank S.A. impreuna cu subsidiara sa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (“Banca/Subsidiara”)  
furnizeaza servicii de investitii financiare si contine informatii privind aceste entitati si serviciile furnizate de fiecare
acestea, investitiile si strategiile pentru investitii, menite sa faciliteze intelegerea de catre clienti a naturii si riscurilor 

Orice servicii de investitii pe care Clientul le va achizitiona de la Banca si/sau Subsidiara ulterior semnarii prezentului 
Document de Prezentare se vor completa cu prevederile acestui document. In caz de divergenta intre prevederile din 
Documentul de prezentare si contractele/formularele specifice produselor si serviciilor achizitionate de Client de la 
Banca/Subsidiara, prevederile acestora din urma vor prevala. 

putea actualiza acest Document de Prezentare, iar varianta actualizata va fi adusa la 
cunostinta Clientului in modalitatea convenita. In situatia in care au intervenit modificari cu privire la continutul 
Documentului de Prezentare si acestea sunt aduse la cunostinta Clientului, partilor le este opozabil Documentul de 

Oriunde in cuprinsul Documentului de Prezentare si/sau in cuprinsul fiecarui contract specific, si daca din context nu 
l va include singularul si invers. Orice referire la Banca/Subsidiara in cuprinsul prezentului 

document va fi inteleasa ca incluzand si oricare din unitatile teritoriale ale fiecareia dintre acestea, dupa caz.

                                                                                                                             

Client in cadrul unui test de 
ialului Client serviciile de investitii si 

acestuia. Acest test are ca scop obtinerea de catre Banca/Subsidiara a 
informatiilor necesare despre obiectivele investitionale ale Clientului, situatia sa financiara, experienta si cunostintele sale 

Daca Banca/Subsidiara nu poate obtine de la Client informatiile necesare evaluarii sau vor obtine informatii limitate care 
in conditiile furnizarii unor informatii 

limitate, aceasta situatie va putea afecta natura serviciilor pe care Banca/Subsidiara are posibilitatea sa i le ofere. 

: Banca/Subsidiara va solicita anumite informatii de la Client in cadrul 
ii sau instrumentele financiare 

Client. Acest test are drept scop obtinerea de catre Banca/Subsidiara 
a informatiilor necesare despre cunostintele si experienta Clientului in domeniul investitiilor in instrumente financiare, 

plicatiilor si nivelului de risc asociat. 

In cazul in care Banca/Subsidiara furnizeaza exclusiv servicii de executare si/sau preluare 
fectua niciun test daca serviciile se 

(ex: actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata, instrumente 
,  iar aceste servicii sunt 

ii privind natura instrumentelor financiare si riscurile legate de 
Nivelul de detaliu al informatiilor 

i anume client de retail sau client profesional, precum si 
întotdeauna orice element esential. 

Documentul de Prezentare a Grupului Raiffeisen stabileste principiile de baza si cadrul general in virtutea carora 
Asset Management S.A. (“Banca/Subsidiara”)  

furnizeaza servicii de investitii financiare si contine informatii privind aceste entitati si serviciile furnizate de fiecare dintre 
ntelegerea de catre clienti a naturii si riscurilor 

Orice servicii de investitii pe care Clientul le va achizitiona de la Banca si/sau Subsidiara ulterior semnarii prezentului 
t. In caz de divergenta intre prevederile din 

Documentul de prezentare si contractele/formularele specifice produselor si serviciilor achizitionate de Client de la 

iar varianta actualizata va fi adusa la 
cunostinta Clientului in modalitatea convenita. In situatia in care au intervenit modificari cu privire la continutul 

cunostinta Clientului, partilor le este opozabil Documentul de 

Oriunde in cuprinsul Documentului de Prezentare si/sau in cuprinsul fiecarui contract specific, si daca din context nu 
l va include singularul si invers. Orice referire la Banca/Subsidiara in cuprinsul prezentului 

document va fi inteleasa ca incluzand si oricare din unitatile teritoriale ale fiecareia dintre acestea, dupa caz. 



   
In relatia Clientului cu fiecare entitate din
continutul acceptat si semnat de parti isi produce efectele de la momentul la care Clientul a incheiat 
contractele/formularele specifice produselor si serviciilor achizitionate de la ent
 
Documentul de prezentare isi produce efecte doar
incheiat contractele/formularele specifice produselor si serviciilor achizitionate.
 
 

Raiffeisen Bank S.A. prin Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului
 

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., prin 

 

Cuprins: 

  
In relatia Clientului cu fiecare entitate din Grupul Raiffeisen Romania, Documentul de Prezentare 
continutul acceptat si semnat de parti isi produce efectele de la momentul la care Clientul a incheiat 
contractele/formularele specifice produselor si serviciilor achizitionate de la entitatea respectiva. 

isi produce efecte doar fata de entitatea din Grupul Raiffeisen Romania cu care Clientul a 
incheiat contractele/formularele specifice produselor si serviciilor achizitionate. 

Grupul Raiffeisen Romania 
 
 
 

Raiffeisen Bank S.A. prin Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului

 
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., prin Razvan Szilagyi, Director General

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                             
Grupul Raiffeisen Romania, Documentul de Prezentare – avand forma si 

continutul acceptat si semnat de parti isi produce efectele de la momentul la care Clientul a incheiat 

fata de entitatea din Grupul Raiffeisen Romania cu care Clientul a 

Raiffeisen Bank S.A. prin Steven Cornelis van Groningen, presedinte al Directoratului 

Director General  
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A.  Informatii generale despre Grupul Raiffeisen Romania
 
Raiffeisen Bank S.A. (Banca) este societate pe actiuni, persoana juridica romana administrata in sistem dualist, avand 
sediul social in Bucuresti sector 1, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, Nr.246C inregistrata in Registrul Comertului sub 
nr. J40/44/1991, cod unic de inregistrare 361820, cod de inregistrare fiscala nr. RO361820, inscrisa in Registrul 
Bancar tinut de Banca Nationala a Romaniei sub nr. RB
de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr.1967 pentru scopul desfasurarii activitatii bancare.
Raiffeisen Bank S.A. are un capital social subscris si integral varsat de 1.200 milioane lei.
 
Banca este autorizata de A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ofere si servicii specifice pietei de capital 
conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului A
investitii financiare si Regulamentului A.S.F. nr.15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a 
investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor respectiv:

a. servicii de custodie prin Atestatul A.S.F. nr. 462/27.06.2006, modificat prin Decizia nr. 2203/22.08.2006 si 
actualizat prin Atestatul A.S.F. nr. 62/01.06.2011 
PJR01INCR/400009/27.06.2006;

b. servicii de depozitare prin Decizia A.S.F. nr.54/08.01.2004 fiind inregistrata in Registrul Public al A.S.F. sub 
nr.PJR10DEPR/400009 

c. servicii de consultanta pentru investitii prin Atestatul A.S.F
d. servicii de investitii financiare asa cum sunt definite in Anexa Nr. 9 a Regulamentului A.S.F. nr. 32/2006.
 

Aceste servicii cuprind urmatoarele activitati:
a.   Serviciul de custodie   
� Pastrarea in siguranta si administrarea 

legatura cu instrumentele financiare, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor.
� Servicii in legatura cu subscrierea. 

 
b.   Serviciul de depozitare   
� Pastrarea in conditii de siguranta a activelor detinute de organismele de plasament colectiv in valori mobiliare 

(O.P.C.V.M.) precum si a activelor detinute de 
fonduri de investitii alternative) si calculul valorii unitate a activului net pentru fiecare OPCVM in parte.

 
Aceste servicii sunt oferite prin intermediul Departamentului Servicii Titluri si Departamentului Operatiuni Trezorerie si 
Piete de Capital/Colectivul Operatiuni Custodie si Colec
al Bancii  din Bucuresti sector 1, Calea Floreasca  nr. 246D, etaj 2, e

 
c. Serviciul de consultanta de investitii 
� Consultanta pentru investitii definita conform Regulamentului A.S.F. nr.32/2006.

 
Acest serviciu se ofera prin intermediul  Departamentului Dezvoltare si Implementare Strategie Clienti Persoane Fizice 
care isi desfasoara activitatea la sediul social al 
clienti.top@raiffeisen.ro si prin intermediul Agentiei Friedrich Wilhelm Raiffeisen, situata in Bucuresti, Sector 1, Str. Roma, 
nr. 37, telefon: +40 21 306 77 77. 
 
Servicul de consultanta de investitii (prevazut in Anexa nr.9 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, pct. 1, servicii 
principale, litera e) – servicii si activitati de investitii, se ofera doar pentru portofoliul de crestere, in 
segmentati FWR. 
In completarea serviciilor descrise mai sus banca mai ofera si servicii:

� de intermediere a produselor de trezorerie pe piete nestandardizata (piata valutara, monetara, produse 
structurate, produse financiare cu venit fix) s

  
Informatii generale despre Grupul Raiffeisen Romania 

Banca) este societate pe actiuni, persoana juridica romana administrata in sistem dualist, avand 
ti sector 1, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, Nr.246C inregistrata in Registrul Comertului sub 

nr. J40/44/1991, cod unic de inregistrare 361820, cod de inregistrare fiscala nr. RO361820, inscrisa in Registrul 
Banca Nationala a Romaniei sub nr. RB-PJR-40-009/18.02/1999, inregistrata de Autoritatea Nationala 

de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr.1967 pentru scopul desfasurarii activitatii bancare.
subscris si integral varsat de 1.200 milioane lei. 

Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ofere si servicii specifice pietei de capital 
conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului A.S.F. nr.32/2006 privind serviciile de 
investitii financiare si Regulamentului A.S.F. nr.15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a 
investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor respectiv: 

Atestatul A.S.F. nr. 462/27.06.2006, modificat prin Decizia nr. 2203/22.08.2006 si 
actualizat prin Atestatul A.S.F. nr. 62/01.06.2011 fiind inscrisa in Registrul Public al A.S.F. sub nr. 

/27.06.2006; 
servicii de depozitare prin Decizia A.S.F. nr.54/08.01.2004 fiind inregistrata in Registrul Public al A.S.F. sub 

servicii de consultanta pentru investitii prin Atestatul A.S.F. nr. 62/01.06.2011 
ervicii de investitii financiare asa cum sunt definite in Anexa Nr. 9 a Regulamentului A.S.F. nr. 32/2006.

Aceste servicii cuprind urmatoarele activitati: 

Pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor inclusiv custodie si servicii in 
legatura cu instrumentele financiare, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor. 

 

Pastrarea in conditii de siguranta a activelor detinute de organismele de plasament colectiv in valori mobiliare 
(O.P.C.V.M.) precum si a activelor detinute de FIA/AFIA (fonduri de investitii alternative/administratori de 

si calculul valorii unitate a activului net pentru fiecare OPCVM in parte.

Aceste servicii sunt oferite prin intermediul Departamentului Servicii Titluri si Departamentului Operatiuni Trezorerie si 
Piete de Capital/Colectivul Operatiuni Custodie si Colectivul Depozitare care isi desfasoara activitatea la sediul secundar  

ti sector 1, Calea Floreasca  nr. 246D, etaj 2, e-mail custody@raiffeisen.ro. 

onsultanta pentru investitii definita conform Regulamentului A.S.F. nr.32/2006. 

Departamentului Dezvoltare si Implementare Strategie Clienti Persoane Fizice 
care isi desfasoara activitatea la sediul social al Bancii  din Bucuresti sector 1, Calea Floreasca  nr. 246C , etaj 4,  e

si prin intermediul Agentiei Friedrich Wilhelm Raiffeisen, situata in Bucuresti, Sector 1, Str. Roma, 

Servicul de consultanta de investitii (prevazut in Anexa nr.9 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, pct. 1, servicii 
servicii si activitati de investitii, se ofera doar pentru portofoliul de crestere, in 

In completarea serviciilor descrise mai sus banca mai ofera si servicii: 
de intermediere a produselor de trezorerie pe piete nestandardizata (piata valutara, monetara, produse 
structurate, produse financiare cu venit fix) si are calitatea de distribuitor de unitati de fond de investitii conform 

                                                                                                                             

Banca) este societate pe actiuni, persoana juridica romana administrata in sistem dualist, avand 
ti sector 1, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, Nr.246C inregistrata in Registrul Comertului sub 

nr. J40/44/1991, cod unic de inregistrare 361820, cod de inregistrare fiscala nr. RO361820, inscrisa in Registrul 
inregistrata de Autoritatea Nationala 

de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr.1967 pentru scopul desfasurarii activitatii bancare. 

Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ofere si servicii specifice pietei de capital 
.S.F. nr.32/2006 privind serviciile de 

investitii financiare si Regulamentului A.S.F. nr.15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a 

Atestatul A.S.F. nr. 462/27.06.2006, modificat prin Decizia nr. 2203/22.08.2006 si 
fiind inscrisa in Registrul Public al A.S.F. sub nr. 

servicii de depozitare prin Decizia A.S.F. nr.54/08.01.2004 fiind inregistrata in Registrul Public al A.S.F. sub 

ervicii de investitii financiare asa cum sunt definite in Anexa Nr. 9 a Regulamentului A.S.F. nr. 32/2006. 

instrumentelor financiare in contul clientilor inclusiv custodie si servicii in 

Pastrarea in conditii de siguranta a activelor detinute de organismele de plasament colectiv in valori mobiliare 
FIA/AFIA (fonduri de investitii alternative/administratori de 

si calculul valorii unitate a activului net pentru fiecare OPCVM in parte. 

Aceste servicii sunt oferite prin intermediul Departamentului Servicii Titluri si Departamentului Operatiuni Trezorerie si 
care isi desfasoara activitatea la sediul secundar  

 

Departamentului Dezvoltare si Implementare Strategie Clienti Persoane Fizice 
ti sector 1, Calea Floreasca  nr. 246C , etaj 4,  e-mail 

si prin intermediul Agentiei Friedrich Wilhelm Raiffeisen, situata in Bucuresti, Sector 1, Str. Roma, 

Servicul de consultanta de investitii (prevazut in Anexa nr.9 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, pct. 1, servicii 
servicii si activitati de investitii, se ofera doar pentru portofoliul de crestere, in cazul clientilor 

de intermediere a produselor de trezorerie pe piete nestandardizata (piata valutara, monetara, produse 
are calitatea de distribuitor de unitati de fond de investitii conform 



   
contractului incheiat intre Banca si S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. si a documentelor fondurilor de 
investitii; 

� distributie de unitati de fond ale fondurilor de investitii ad
(RAM), activitate desfasurata prin toate unitatile Bancii
Raiffeisen Asset Management SA si conform documentelor fondurilor de investitii;

� distributie de unitati de fond ale fondurilor de investitii administrate de Raiffeisen Capital  Management Viena 
(RCM), activitatea de distributie a fondurilor de investitii din Austria, in temeiul contractului incheiat intre Banca si 
Raiffeisen Capital Management Viena si conform documentelor fondurilor de investitii, precum si a acordului 
incheiat intre autoritatile din state membre UE;

� de cercetare macroeconomica si sectoriala precum si cercetare pentru investitii.
� Serviciile de intermediere a produselor

structurate, produse financiare cu venit fix) sunt oferite prin intermediul Directiei Piete de Capital
desfasoara activitatea la sediul secundar al Bancii din Bucure
telefon: + 40 21 306 1991, e-mail 

� Serviciile privind cercetarea în domeniul investi
generala privind tranzactiile cu instrumente financiare.
si Sectoriala care isi desfasoara activitatea la sediul secundar al Bancii din Bucuresti sector, Calea Floreasca nr 
246 D, etaj 2, e-mail: equity.research@raiffeisen.ro
 

d. Servicii de investitii financiare de tipul tranzactiilor cu instrumente financiare intermediate in cadrul pietei de capital, 
astfel: 

� servicii principale (servicii si activitati de investitii):
- Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare. 
- Executarea ordinelor în contul clien
- Tranzacționarea pe cont propriu. 
- Serviciile de consultanță de investi
- Subscrierea de instrumente financiare 
- Plasarea de instrumente financiare f

� servicii conexe: 
� Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clien

precum administrarea de numerar/garan
cel mai înalt.  

� Serviciile de consultanță furnizate întreprinderilor în ceea ce prive
aspectele conexe; consultanța și serviciile în materie de fuziuni 

� Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investi
� Cercetarea în domeniul investițiilor 

tranzacțiile cu instrumente financiare. 
� Serviciile legate de subscriere.  
� Serviciile și activitățile de investiț

derivate, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investi
 
Aceste servicii sunt oferite prin intermediul Departamentului Investment Banking,
secundar al Bancii din Bucuresti sector 1, Calea Floreasca nr. 246D, etaj 2, e
Departamentului Vanzari Piete de Capital, care isi desf
1, Calea Floreasca nr. 246D, etaj 2, telefon: + 40 21 306 1236.
 
 
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (Subsidiara), este societatea de administrare a investitiilor Grupului Raiffeisen
Romania, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca,  nr.246D, et. 2, sector 1, Romania, 
inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J40/18646/04.11.2005, avand cod unic de inregistrare nr.18102976 
autorizata prin Decizia A.S.F. nr. 432/08.02.2006 si inscrisa in Registrul Public al A.S.F. sub nr. 

  
contractului incheiat intre Banca si S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. si a documentelor fondurilor de 

distributie de unitati de fond ale fondurilor de investitii administrate de SAI Raiffeisen Asset Management S.A. 
(RAM), activitate desfasurata prin toate unitatile Bancii in temeiul contractului incheiat intre Banca si SAI 
Raiffeisen Asset Management SA si conform documentelor fondurilor de investitii; 
distributie de unitati de fond ale fondurilor de investitii administrate de Raiffeisen Capital  Management Viena 

activitatea de distributie a fondurilor de investitii din Austria, in temeiul contractului incheiat intre Banca si 
nagement Viena si conform documentelor fondurilor de investitii, precum si a acordului 

incheiat intre autoritatile din state membre UE; 
de cercetare macroeconomica si sectoriala precum si cercetare pentru investitii. 
Serviciile de intermediere a produselor de trezorerie pe piete nestandardizate (piata valutara, monetara, produse 
structurate, produse financiare cu venit fix) sunt oferite prin intermediul Directiei Piete de Capital
desfasoara activitatea la sediul secundar al Bancii din Bucuresti sector 1, Calea Floreasca  nr. 246D, etaj 2, 

mail treasury.sales@raiffeisen.ro . 
ercetarea în domeniul investitiilor si analiza financiara sau orice alta 

iile cu instrumente financiare. sunt oferite prin intermediul Directiei Cercetare Economica 
si Sectoriala care isi desfasoara activitatea la sediul secundar al Bancii din Bucuresti sector, Calea Floreasca nr 

equity.research@raiffeisen.ro . 

Servicii de investitii financiare de tipul tranzactiilor cu instrumente financiare intermediate in cadrul pietei de capital, 

principale (servicii si activitati de investitii): 
i transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare. 

Executarea ordinelor în contul clienților.  
ionarea pe cont propriu.  

de investiții.  
Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm. 
Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm.  

i administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia 
precum administrarea de numerar/garanții și excluzând administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul 

furnizate întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrial
i serviciile în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi. 

Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investi
iilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare general

iile cu instrumente financiare.  

ții, precum și serviciile auxiliare privind activele suport ale instrumentelor 
derivate, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare. 

Aceste servicii sunt oferite prin intermediul Departamentului Investment Banking, care isi desfasoara activitatea la sediul 
secundar al Bancii din Bucuresti sector 1, Calea Floreasca nr. 246D, etaj 2, e-mail office.RCI@raiffeisen.ro
Departamentului Vanzari Piete de Capital, care isi desfasoara activitatea la sediul secundar al Bancii din Bucuresti sector 
1, Calea Floreasca nr. 246D, etaj 2, telefon: + 40 21 306 1236. 

(Subsidiara), este societatea de administrare a investitiilor Grupului Raiffeisen
Romania, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca,  nr.246D, et. 2, sector 1, Romania, 
inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J40/18646/04.11.2005, avand cod unic de inregistrare nr.18102976 

.F. nr. 432/08.02.2006 si inscrisa in Registrul Public al A.S.F. sub nr. 

                                                                                                                             
contractului incheiat intre Banca si S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. si a documentelor fondurilor de 

ministrate de SAI Raiffeisen Asset Management S.A. 
in temeiul contractului incheiat intre Banca si SAI 

distributie de unitati de fond ale fondurilor de investitii administrate de Raiffeisen Capital  Management Viena 
activitatea de distributie a fondurilor de investitii din Austria, in temeiul contractului incheiat intre Banca si 

nagement Viena si conform documentelor fondurilor de investitii, precum si a acordului 

de trezorerie pe piete nestandardizate (piata valutara, monetara, produse 
structurate, produse financiare cu venit fix) sunt oferite prin intermediul Directiei Piete de Capital care isi 

tor 1, Calea Floreasca  nr. 246D, etaj 2, 

 forma de recomandare 
sunt oferite prin intermediul Directiei Cercetare Economica 

si Sectoriala care isi desfasoara activitatea la sediul secundar al Bancii din Bucuresti sector, Calea Floreasca nr 

Servicii de investitii financiare de tipul tranzactiilor cu instrumente financiare intermediate in cadrul pietei de capital, 

i transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare.  

i/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm.  

inclusiv custodia și serviciile auxiliare, 
i excluzând administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul 

capitalului, strategia industrială și 
ie de întreprinderi.  

Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții.  
de recomandare generală privind 

re privind activele suport ale instrumentelor 
ii sau a serviciilor auxiliare.  

care isi desfasoara activitatea la sediul 
office.RCI@raiffeisen.ro si 

asoara activitatea la sediul secundar al Bancii din Bucuresti sector 

(Subsidiara), este societatea de administrare a investitiilor Grupului Raiffeisen 
Romania, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca,  nr.246D, et. 2, sector 1, Romania, 
inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J40/18646/04.11.2005, avand cod unic de inregistrare nr.18102976 

.F. nr. 432/08.02.2006 si inscrisa in Registrul Public al A.S.F. sub nr. 



   
PJ05SAIR/400019/08.02.2006, inregistrata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal cu nr. 4112. Societatea are un capital social de 10,656 mi
 
Clientii ne pot contacta la urmatoarele numere de telefon/adrese de e
office@raiffeisenfonduri.ro. 
 
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. ofera urmatoarele servicii financiare:
servicii principale: 
- administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a altor organisme de plasament colectiv.
- administrarea fondurilor de pensii facultative.
 
De asemenea, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a fost autorizata ca administrator pentru fonduri de pensii 
facultative de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului 
Financiara), prin Decizia nr. 43/13.07.2007 si inscrisa in Registrul cu nr. SAI
 
 
Autoritati de supraveghere a activitatii bancii si a subsidiarei cu activitate pe piata de capital
 
Banca Nationala a Romaniei (BNR) 
Str. Lipscani nr. 25, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal 0
Pagina web: http://www.bnro.ro  
 
Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.)
Splaiul Independetei, nr. 15 , Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050092
Pagina web: https://asfromania.ro/  
 
Cadrul legal aplicabil serviciilor de investitii financiare
Principalele reglementari aplicabile sunt Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Regulamentul A.S.F. nr. 2/2006 privind p
modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul A.S.F. nr. 31/2006 de completare a reglementarilor A.S.F. in 
vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, Regulament
investitii financiare, O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de 
administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/200
Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de 
plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori
 
B. Informatii suplimentare  

 
Modalitatea de comunicare in relatia cu Clientii 
In ceea ce priveste modalitatile de comunicare in relatia cu Clientii sai, ulterior incheierii contractelor si anexelor speci
serviciilor de investitii financiare selectate, Banca/Subsidiara accepta urmatoarele mijloace de comunicare: telefon, fax, 
posta electronica (e-mail), corespondenta scrisa, platforme de tranzactionare, Bloomberg etc.
Comunicarea pentru agreerea termenilor si conditiilor fiecarui serviciu sau
primirea de confirmari precum si pentru orice alte tipuri de comunicari/corespondenta, se va realiza si prin mijloace de 
comunicare cum ar fi prin telefon, fax, e-mail, corespondenta scrisa precum si alte mij
astfel cum este convenit prin contractele si anexele specifice incheiate cu Clientul.
Ordinele de tranzactionare, precum si orice alte instructiuni vor fi transmise de catre Client sau de catre Reprezentantii 
Autorizati catre Raiffeisen Bank S.A., prin una din urmatoarele modalitati:

(i) Internet – in cazul clientilor beneficiari ai serviciului de tranzactionare prin internet; 
(ii) Prin completarea si semnarea formularului de ordin la sediul central;

  
PJ05SAIR/400019/08.02.2006, inregistrata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal cu nr. 4112. Societatea are un capital social de 10,656 milioane lei subscris si integral varsat.

Clientii ne pot contacta la urmatoarele numere de telefon/adrese de e-mail: + 40 21 306 1718, + 40 21 306 1711 / 

ofera urmatoarele servicii financiare: 

administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a altor organisme de plasament colectiv.
administrarea fondurilor de pensii facultative. 

De asemenea, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a fost autorizata ca administrator pentru fonduri de pensii 
facultative de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (in prezent Autoritatea de Supraveghere 

r. 43/13.07.2007 si inscrisa in Registrul cu nr. SAI-RO-18115413. 

Autoritati de supraveghere a activitatii bancii si a subsidiarei cu activitate pe piata de capital 

Str. Lipscani nr. 25, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal 030031  

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) 
Splaiul Independetei, nr. 15 , Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050092 

Cadrul legal aplicabil serviciilor de investitii financiare 
Principalele reglementari aplicabile sunt Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Regulamentul A.S.F. nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul A.S.F. nr. 31/2006 de completare a reglementarilor A.S.F. in 
vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene, Regulamentul A.S.F. nr. 32/2006 privind serviciile de 

O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de 
administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital 
Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de 
plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori

Modalitatea de comunicare in relatia cu Clientii  
In ceea ce priveste modalitatile de comunicare in relatia cu Clientii sai, ulterior incheierii contractelor si anexelor speci

selectate, Banca/Subsidiara accepta urmatoarele mijloace de comunicare: telefon, fax, 
mail), corespondenta scrisa, platforme de tranzactionare, Bloomberg etc. 

Comunicarea pentru agreerea termenilor si conditiilor fiecarui serviciu sau fiecarei tranzactii, transmiterea ordinelor si 
primirea de confirmari precum si pentru orice alte tipuri de comunicari/corespondenta, se va realiza si prin mijloace de 

mail, corespondenta scrisa precum si alte mijloace de comunicare electronica, 
astfel cum este convenit prin contractele si anexele specifice incheiate cu Clientul.  
Ordinele de tranzactionare, precum si orice alte instructiuni vor fi transmise de catre Client sau de catre Reprezentantii 

tre Raiffeisen Bank S.A., prin una din urmatoarele modalitati: 
in cazul clientilor beneficiari ai serviciului de tranzactionare prin internet;  

Prin completarea si semnarea formularului de ordin la sediul central; 

                                                                                                                             
PJ05SAIR/400019/08.02.2006, inregistrata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

lioane lei subscris si integral varsat. 

mail: + 40 21 306 1718, + 40 21 306 1711 / 

administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a altor organisme de plasament colectiv. 

De asemenea, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a fost autorizata ca administrator pentru fonduri de pensii 
de Pensii Private (in prezent Autoritatea de Supraveghere 

Principalele reglementari aplicabile sunt Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile 
ietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul A.S.F. nr. 31/2006 de completare a reglementarilor A.S.F. in 
ul A.S.F. nr. 32/2006 privind serviciile de 

O.U.G. nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de 
4 privind piata de capital  si 

Regulamentul nr.9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de 
plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.  

In ceea ce priveste modalitatile de comunicare in relatia cu Clientii sai, ulterior incheierii contractelor si anexelor specifice 
selectate, Banca/Subsidiara accepta urmatoarele mijloace de comunicare: telefon, fax, 

fiecarei tranzactii, transmiterea ordinelor si 
primirea de confirmari precum si pentru orice alte tipuri de comunicari/corespondenta, se va realiza si prin mijloace de 

loace de comunicare electronica, 

Ordinele de tranzactionare, precum si orice alte instructiuni vor fi transmise de catre Client sau de catre Reprezentantii 



   
(iii) telefonic sau prin posta electronica (e

al Raiffeisen Bank S.A.. In cazul transmiterii p
cel putin 2 persoane din cadrul Departamentului 

(iv) prin fax, cu confirmare de transmitere;
(v) in scris, prin adresa transmisa prin curier, in original, la sediul Raiffeisen Bank 

Departamentul Vanzari si Tranzactionare, ori prel
sediului; 

(vi) Prin Bloomberg. 

Clientii Raiffeisen Bank beneficiari ai serviciului de tranzactionare prin internet vor vizualiza informatiile referitoare la
ordinele/instructiunile introduse, tranzactiile efecuate si activele detinute in conturile individuale deschise la Raiffeisen
Bank S.A. prin accesarea directa a respectivelor conturi pe baza de nume de utilizator si parola. De asemenea, in situatia 
in care fondurile banesti/instrumentele financiare aflate in contul clientului deschis la Raiffeisen Bank S.A. sunt insuficie
sau in situatia unei incompatibilitati cu conditiile pietei, sistemul informatic va bloca introducerea ordinului, iar clientul va 
fi informat pe ecran in legatura cu motivele blocarii. 

Orice notificare sau instiintare efectuata este considerata a fi indeplinita l
semnatura, sub forma unei scrisori recomandate sau fax cu confirmare de primire/transmitere la adresa sau numarul de 
fax mentionate de Client, prin posta electronica sau telefon inregistrat, in cazul acceptarii de cat
 
Clientii pot comunica si pot obtine de la Banca/Subsidiara orice documente sau informa
limba romana si/sau in limba engleza, astfel cum se agreeaza intre parti prin contractul/contractele ce reglementeaza 
relatia dintre acestea. In caz de neconcordanta intre cele doua versiuni in cadrul unui contract bilingv, prevaleaza 
versiunea in limba romana. 
 
Protectia datelor cu caracter personal  
Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate in conformitate cu Legea 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Raiffeisen Bank S.A. este inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu 
nr.1967 ca operator de date pentru derulare operatiuni bancare, cu nr.189 ca operator de date pentru scopuri de 
reclama, marketing si publicitate. 
 
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor 
caracter personal cu nr. 4112. 
 
C. Pastrarea in siguranta a activelor clientilor

 
1. Instrumente financiare tranzactionate pe pietele din Romania
 
Raiffeisen Bank S.A. (Banca) 
Instrumentele financiare tranzactionate pe pia
globale deschise de Raiffeisen Bank S.A. in numele si pe contul clientilor sai la 
compensare autorizati de A.S.F., entitati care furnizeaza servicii de compe
 
Pentru instrumentele financiare care nu sunt tranzactionate pe o pia
swap, tranzactii de schimb valutar, contracte forward, op
tranzactionand in cont propriu. Pretul va fi stabilit in func
 
Instrumentele financiare tranzactionate atat pe pietele din Romania, cat si pe alte piete externe pot fi tran
instructiunea Clientului in conturi de custodie deschise pe pie

  
electronica (e-mail) catre persoanele din cadrul Departamentului Vanzari Piete de Capital 

al Raiffeisen Bank S.A.. In cazul transmiterii prin intermediul postei electronice, intructiunea va fi adresata catre 
cel putin 2 persoane din cadrul Departamentului Vanzari Piete de Capital al Raiffeisen Bank S.A.;
prin fax, cu confirmare de transmitere; 
in scris, prin adresa transmisa prin curier, in original, la sediul Raiffeisen Bank S.A., in atentia persoanelor din 
Departamentul Vanzari si Tranzactionare, ori preluata de catre persoanele autorizate ale Raiffeisen Bank 

Clientii Raiffeisen Bank beneficiari ai serviciului de tranzactionare prin internet vor vizualiza informatiile referitoare la
ordinele/instructiunile introduse, tranzactiile efecuate si activele detinute in conturile individuale deschise la Raiffeisen

S.A. prin accesarea directa a respectivelor conturi pe baza de nume de utilizator si parola. De asemenea, in situatia 
in care fondurile banesti/instrumentele financiare aflate in contul clientului deschis la Raiffeisen Bank S.A. sunt insuficie

ituatia unei incompatibilitati cu conditiile pietei, sistemul informatic va bloca introducerea ordinului, iar clientul va 
fi informat pe ecran in legatura cu motivele blocarii.  

Orice notificare sau instiintare efectuata este considerata a fi indeplinita la momentul comunicarii ei sub luare de 
semnatura, sub forma unei scrisori recomandate sau fax cu confirmare de primire/transmitere la adresa sau numarul de 
fax mentionate de Client, prin posta electronica sau telefon inregistrat, in cazul acceptarii de catre Client. 

ine de la Banca/Subsidiara orice documente sau informatii necesare, conform legii, in 
, astfel cum se agreeaza intre parti prin contractul/contractele ce reglementeaza 

dintre acestea. In caz de neconcordanta intre cele doua versiuni in cadrul unui contract bilingv, prevaleaza 

Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protec
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.  

Raiffeisen Bank S.A. este inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu 
nr.1967 ca operator de date pentru derulare operatiuni bancare, cu nr.189 ca operator de date pentru scopuri de 

este inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor 

Pastrarea in siguranta a activelor clientilor 

1. Instrumente financiare tranzactionate pe pietele din Romania 

Instrumentele financiare tranzactionate pe piata romaneasca de capital sunt pastrate in conturi de custodie individuale sau 
globale deschise de Raiffeisen Bank S.A. in numele si pe contul clientilor sai la depozitarii centrali si casele de 
compensare autorizati de A.S.F., entitati care furnizeaza servicii de compensare, decontare si registru. 

Pentru instrumentele financiare care nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata (tranzactionate OTC ) 
ii de schimb valutar, contracte forward, optiuni, etc., Raiffeisen Bank S.A. va executa 

ul va fi stabilit in functie de caracteristicile pietei pentru fiecare instrument in parte.

Instrumentele financiare tranzactionate atat pe pietele din Romania, cat si pe alte piete externe pot fi tran
instructiunea Clientului in conturi de custodie deschise pe pietele de capital respective, de catre Raiffeisen Bank S.A. in 

                                                                                                                             
mail) catre persoanele din cadrul Departamentului Vanzari Piete de Capital 

rin intermediul postei electronice, intructiunea va fi adresata catre 
al Raiffeisen Bank S.A.; 

, in atentia persoanelor din 
uata de catre persoanele autorizate ale Raiffeisen Bank S.A. in afara 

Clientii Raiffeisen Bank beneficiari ai serviciului de tranzactionare prin internet vor vizualiza informatiile referitoare la 
ordinele/instructiunile introduse, tranzactiile efecuate si activele detinute in conturile individuale deschise la Raiffeisen 

S.A. prin accesarea directa a respectivelor conturi pe baza de nume de utilizator si parola. De asemenea, in situatia 
in care fondurile banesti/instrumentele financiare aflate in contul clientului deschis la Raiffeisen Bank S.A. sunt insuficiente 

ituatia unei incompatibilitati cu conditiile pietei, sistemul informatic va bloca introducerea ordinului, iar clientul va 

a momentul comunicarii ei sub luare de 
semnatura, sub forma unei scrisori recomandate sau fax cu confirmare de primire/transmitere la adresa sau numarul de 

re Client.  

ii necesare, conform legii, in 
, astfel cum se agreeaza intre parti prin contractul/contractele ce reglementeaza 

dintre acestea. In caz de neconcordanta intre cele doua versiuni in cadrul unui contract bilingv, prevaleaza 

nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 

Raiffeisen Bank S.A. este inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu 
nr.1967 ca operator de date pentru derulare operatiuni bancare, cu nr.189 ca operator de date pentru scopuri de 

este inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu 

strate in conturi de custodie individuale sau 
depozitarii centrali si casele de 

i registru.  

a (tranzactionate OTC ) cum ar fi: 
iuni, etc., Raiffeisen Bank S.A. va executa astfel de ordine 

ei pentru fiecare instrument in parte.  

Instrumentele financiare tranzactionate atat pe pietele din Romania, cat si pe alte piete externe pot fi transferate la 
tre Raiffeisen Bank S.A. in 



   
calitate de banca custode, pentru pietele de capital acoperite de aceasta sau de c
mandatata de Raiffeisen Bank S.A., in conformitate cu reglement
 
Banca va aplica aceleasi standarde rezonabile de diligenta pentru protejarea instrumentelor financiare ale Clientului 
precum cele utilizate pentru protejarea propriilor bunuri.
 
Raiffeisen Bank S.A. mai furnizeaza servicii de intermediere financiara avand ca obiect instrumente financiare (actiuni, 
obligatiuni, unitati de fond ale fondurilor de investitii listate, drepturi de preferinta, drepturi de
structurate, etc). Strategiile de investitii avute in vedere pentru acest tip de instrumente financiare sunt conforme profilu
Clientului, decizia finala revenind acestuia. 
 
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 
In ceea ce priveste organismele de plasament colectiv si fondurile de pensii facultative administrate de S.A.I. Raiffeisen 
Asset Management S.A., instrumentele financiare si informatiile cu privire la acestea sunt cuprinse in Prospectele fiecarui 
fond. 
 
2. Instrumente financiare tranzactionate pe pietele externe
 
Raiffeisen Bank S.A. 
In vederea efectuarii de tranzactii pe pietele externe, Raiffeisen Bank S.A. transmite ordinele Clientilor spre executie prin
intermediul unui alt intermediar. Detalii despre acesta precum si pietel
politica Raiffeisen Bank S.A. de executare a ordinelor. 
 
Instrumentele financiare tranzactionate pe pie
de capital respective, de catre Raiffeisen Bank S.A. in calitate de banc
aceasta sau de catre o banca custode terta 
vigoare, pentru pietele de capital externe.  
 
Cand instrumentele financiare sunt pastrate in custodie pe pie
locale sunt aplicabile. 
 
3.  Masuri luate pentru protejarea activelor Clientilor pentru care Banca / Subsidiara presteaza servicii de investitii 
financiare.  
 
Pe toata durata desfasurarii activitatii de tranzactionare, compensare si decontare a instrumentelor financiare pe pietele 
reglementate de capital, Banca/Subsidiara
Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara.
 
De asemenea, Raiffeisen Bank S.A. si SAI Raiffeisen Asset Management S.A. sunt Membri ai Fon
Investitorilor, care va compensa in mod egal si nediscriminatoriu orice client de retail cu care Banca/Subsidiara a
incheiat un contract de prestari de servicii de investitii financiare, in limita unui plafon gradual, conform 
legale. 
 
Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui 
lei a 20.000 EUR/investitor, plafon prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilo
Deoarece pentru atingerea acestui nivel Romania a negociat perioade de tranzitie in procesul de aderare la Uniunea 
Europeana, plafonul maxim este atins incepand cu 01.01.2012.
 
Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori:
 
a) investitori profesionali si institutionali, inclusiv:

  
ele de capital acoperite de aceasta sau de catre o banc

de Raiffeisen Bank S.A., in conformitate cu reglementarile in vigoare, pentru piete de capital externe. 

Banca va aplica aceleasi standarde rezonabile de diligenta pentru protejarea instrumentelor financiare ale Clientului 
u protejarea propriilor bunuri. 

furnizeaza servicii de intermediere financiara avand ca obiect instrumente financiare (actiuni, 
obligatiuni, unitati de fond ale fondurilor de investitii listate, drepturi de preferinta, drepturi de
structurate, etc). Strategiile de investitii avute in vedere pentru acest tip de instrumente financiare sunt conforme profilu

 

ganismele de plasament colectiv si fondurile de pensii facultative administrate de S.A.I. Raiffeisen 
Asset Management S.A., instrumentele financiare si informatiile cu privire la acestea sunt cuprinse in Prospectele fiecarui 

e tranzactionate pe pietele externe 

In vederea efectuarii de tranzactii pe pietele externe, Raiffeisen Bank S.A. transmite ordinele Clientilor spre executie prin
intermediul unui alt intermediar. Detalii despre acesta precum si pietele externe avute in vedere sunt cele mentionate in 
politica Raiffeisen Bank S.A. de executare a ordinelor.  

Instrumentele financiare tranzactionate pe piete externe de capital sunt pastrate in conturi de custodie deschise pe pie
tre Raiffeisen Bank S.A. in calitate de banca custode, pentru pietele de capital acoperite de 

 parte, mandatata de Raiffeisen Bank S.A., in conformitate cu reglement
 

strate in custodie pe piete de capital straine, legile si uzan

Masuri luate pentru protejarea activelor Clientilor pentru care Banca / Subsidiara presteaza servicii de investitii 

ii de tranzactionare, compensare si decontare a instrumentelor financiare pe pietele 
Banca/Subsidiara va respecta regulile de prudentialitate stabilite de Banca Nationala a 

Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

De asemenea, Raiffeisen Bank S.A. si SAI Raiffeisen Asset Management S.A. sunt Membri ai Fon
Investitorilor, care va compensa in mod egal si nediscriminatoriu orice client de retail cu care Banca/Subsidiara a
incheiat un contract de prestari de servicii de investitii financiare, in limita unui plafon gradual, conform 

Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in 
lei a 20.000 EUR/investitor, plafon prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilo
Deoarece pentru atingerea acestui nivel Romania a negociat perioade de tranzitie in procesul de aderare la Uniunea 

plafonul maxim este atins incepand cu 01.01.2012. 

Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori: 

vestitori profesionali si institutionali, inclusiv: 

                                                                                                                             
tre o banca custode terta parte, 

e de capital externe.  

Banca va aplica aceleasi standarde rezonabile de diligenta pentru protejarea instrumentelor financiare ale Clientului 

furnizeaza servicii de intermediere financiara avand ca obiect instrumente financiare (actiuni, 
obligatiuni, unitati de fond ale fondurilor de investitii listate, drepturi de preferinta, drepturi de alocare, produse 
structurate, etc). Strategiile de investitii avute in vedere pentru acest tip de instrumente financiare sunt conforme profilului 

ganismele de plasament colectiv si fondurile de pensii facultative administrate de S.A.I. Raiffeisen 
Asset Management S.A., instrumentele financiare si informatiile cu privire la acestea sunt cuprinse in Prospectele fiecarui 

In vederea efectuarii de tranzactii pe pietele externe, Raiffeisen Bank S.A. transmite ordinele Clientilor spre executie prin 
e externe avute in vedere sunt cele mentionate in 

strate in conturi de custodie deschise pe pietele 
ele de capital acoperite de 

de Raiffeisen Bank S.A., in conformitate cu reglementarile in 

i uzantele statului respectiv 

Masuri luate pentru protejarea activelor Clientilor pentru care Banca / Subsidiara presteaza servicii de investitii 

ii de tranzactionare, compensare si decontare a instrumentelor financiare pe pietele 
ialitate stabilite de Banca Nationala a 

De asemenea, Raiffeisen Bank S.A. si SAI Raiffeisen Asset Management S.A. sunt Membri ai Fondului de Compensare a 
Investitorilor, care va compensa in mod egal si nediscriminatoriu orice client de retail cu care Banca/Subsidiara a 
incheiat un contract de prestari de servicii de investitii financiare, in limita unui plafon gradual, conform prevederilor 

reprezentand echivalentul in 
lei a 20.000 EUR/investitor, plafon prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor. 
Deoarece pentru atingerea acestui nivel Romania a negociat perioade de tranzitie in procesul de aderare la Uniunea 



   
- firmele de investitii, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
- institutii de credit, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalulu
- institutii financiare, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
- societati de asigurari; 
- organisme de plasament colectiv; 
- fonduri de pensii. 

Alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin regl
b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale;
c) autoritati ale administratiei publice regionale si locale;
d) administratori, inclusiv conducatori, directori sau alte persoane responsabil
intocmirea auditului membrilor Fondului, actionarii acestora avand detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si 
investitori cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondulu
e) soti, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.d);
f) persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;
g) investitori care s-au facut raspunzatori pentru sau au 
Fondului care au condus la dificultatile financiare ale membrului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei 
financiare a acestuia. 
h) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor 
contabile aplicabile. 

Echivalentul in lei al obligatiei de compensare pentru fondurile banesti in valuta se va calcula utilizandu
referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru respectiva moneda straina, in vigoare la data constatarii 
situatiilor mentionate la art.47 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
 
Informatii referitoare la modalitatile de plata a compensatiilor, precum si cu privire la procedurile Fondului se pot obtine 
de la: S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. Cod unic de Inregistrare:18005590 din 03.10.2005, Nr. Registrul 
Comertului: J40/16596/30.09.2005), Bucuresti, Sect.2, B
3157348, Fax: 40-21-3157340, www.fond
 
Aceste precizari sunt oferite numai pentru informarea Clientului, nici u
 
Fondul compenseaza investitorii numai in situatia in care Banca/Subsidiara este in imposibilitate de a returna fondurile 
banesti sau instrumentele financiare apartinand Clientului.
 
Banca/Subsidiara va separa instrumentele financiare apartinand Clientilor de cele ale Bancii si/sau ale Subsidiarei, iar 
aceste instrumente se vor inregistra in evidentele proprii in conturi separate de cele ale Bancii/Subsidiarei. Pentru 
instrumentele detinute in afara Uniunii Europe
Raiffeisen Bank S.A. va asigura separarea fondurilor clientilor de cele ale societatii. 
 
Acolo unde, datorita naturii prevederilor legale sau a practicii pe pia
de a se proceda in acest fel, sau acolo unde nu este viabil s
instrumentele financiare ale Clientului si in numele B
un sub-custode).  
 
Banca/Subsidiara va putea inregistra instrumentele financiare ale Clientului in numele unei alte persoane doar in cazul in 
care obiectul de activitate al persoanei respective include furnizarea de servicii financ
expres si in scris cu privire la deschiderea conturilor in numele sau. In aceste condi
Clientului pot fi supuse prevederilor legale dintr
protectie adecvata impotriva pretentiilor ridicate pe seama creditorilor generali ai persoanei in numele c
inregistrate instrumentele financiare, protect
separate si detinute in custodie in alte jurisdic
 

  
firmele de investitii, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
institutii de credit, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; 
institutii financiare, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

Alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin reglementarile A.S.F.: 
b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale; 
c) autoritati ale administratiei publice regionale si locale; 
d) administratori, inclusiv conducatori, directori sau alte persoane responsabile, persoane a caror responsabilitate este 
intocmirea auditului membrilor Fondului, actionarii acestora avand detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si 
investitori cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului; 
e) soti, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.d);
f) persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului; 

au facut raspunzatori pentru sau au profitat de pe urma anumitor situatii in legatura cu un membru al 
Fondului care au condus la dificultatile financiare ale membrului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei 

, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor 

Echivalentul in lei al obligatiei de compensare pentru fondurile banesti in valuta se va calcula utilizandu
a a Romaniei pentru respectiva moneda straina, in vigoare la data constatarii 

situatiilor mentionate la art.47 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. 

Informatii referitoare la modalitatile de plata a compensatiilor, precum si cu privire la procedurile Fondului se pot obtine 
de la: S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. Cod unic de Inregistrare:18005590 din 03.10.2005, Nr. Registrul 

J40/16596/30.09.2005), Bucuresti, Sect.2, B-dul Carol. I, Nr. 34-36, Etaj. 3, Cam. 1
www.fond-fci.ro.  

ri sunt oferite numai pentru informarea Clientului, nici un temei legal nu poate decurge din acestea.

Fondul compenseaza investitorii numai in situatia in care Banca/Subsidiara este in imposibilitate de a returna fondurile 
banesti sau instrumentele financiare apartinand Clientului. 

strumentele financiare apartinand Clientilor de cele ale Bancii si/sau ale Subsidiarei, iar 
aceste instrumente se vor inregistra in evidentele proprii in conturi separate de cele ale Bancii/Subsidiarei. Pentru 
instrumentele detinute in afara Uniunii Europene drepturile de care pot beneficia Clientii pot fi diferite. De asemenea, 
Raiffeisen Bank S.A. va asigura separarea fondurilor clientilor de cele ale societatii.  

naturii prevederilor legale sau a practicii pe piata dintr-o alta jurisdictie, este in interesul Clientului 
de a se proceda in acest fel, sau acolo unde nu este viabil sa se procedeze altfel, Banca/Subsidiara poate inregistra 

i in numele Bancii/Subsidiarei sau in numele oricarei alte persoane (ce pot include 

Banca/Subsidiara va putea inregistra instrumentele financiare ale Clientului in numele unei alte persoane doar in cazul in 
care obiectul de activitate al persoanei respective include furnizarea de servicii financiare si Clientul isi exprima acordul 
expres si in scris cu privire la deschiderea conturilor in numele sau. In aceste conditii, instrumentele financiare ale 
Clientului pot fi supuse prevederilor legale dintr-o alta jurisdictie, nu vor fi separate si este posibil s

iilor ridicate pe seama creditorilor generali ai persoanei in numele c
tie de care ar fi beneficiat daca instrumentele financiare ale C

inute in custodie in alte jurisdictii. 

                                                                                                                             
firmele de investitii, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; 

 
institutii financiare, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; 

e, persoane a caror responsabilitate este 
intocmirea auditului membrilor Fondului, actionarii acestora avand detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si 

e) soti, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.d); 

profitat de pe urma anumitor situatii in legatura cu un membru al 
Fondului care au condus la dificultatile financiare ale membrului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei 

, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor 

Echivalentul in lei al obligatiei de compensare pentru fondurile banesti in valuta se va calcula utilizandu-se cursul de 
a a Romaniei pentru respectiva moneda straina, in vigoare la data constatarii 

Informatii referitoare la modalitatile de plata a compensatiilor, precum si cu privire la procedurile Fondului se pot obtine 
de la: S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. Cod unic de Inregistrare:18005590 din 03.10.2005, Nr. Registrul 

36, Etaj. 3, Cam. 1-2, Tel: 40-21-

n temei legal nu poate decurge din acestea. 

Fondul compenseaza investitorii numai in situatia in care Banca/Subsidiara este in imposibilitate de a returna fondurile 

strumentele financiare apartinand Clientilor de cele ale Bancii si/sau ale Subsidiarei, iar 
aceste instrumente se vor inregistra in evidentele proprii in conturi separate de cele ale Bancii/Subsidiarei. Pentru 

ne drepturile de care pot beneficia Clientii pot fi diferite. De asemenea, 

ie, este in interesul Clientului 
se procedeze altfel, Banca/Subsidiara poate inregistra 

persoane (ce pot include 

Banca/Subsidiara va putea inregistra instrumentele financiare ale Clientului in numele unei alte persoane doar in cazul in 
iare si Clientul isi exprima acordul 

ii, instrumentele financiare ale 
osibil sa nu beneficieze de o 

iilor ridicate pe seama creditorilor generali ai persoanei in numele careia sunt 
instrumentele financiare ale Clientului ar fi fost 



   
Banca/Subsidiara nu va accepta nici o raspundere pentru nici o pierdere, obliga
poate suferi sau suporta ca urmare a unor deficien
Clientului, acolo unde Banca a luat toate ma
sub-custodele este un afiliat al Bancii, caz in care Banca va accepta 
propriile acte, omisiuni sau incalcari ale obliga
 
D. Clasificarea clientilor 

 
MiFID II pledeaza pentru crearea unui sistem de clasificare a clien
client. Conform MiFID II, Banca/Subsidiara efectueaza clasificarea clien
 
1. Clienti retail sunt acei clienti care beneficiaza de cel mai inalt grad de protectie prin cerintele de informare, evaluare, 

transparenta si comunicare pe care Banca/Subsidiara trebuie sa le indeplineasca in relatia cu acesti clienti. Intra in 
categoria retail de regula persoanele fizice precum si persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile pentru 
incadrarea in categoria clientilor profesio

 
2. Clienti profesionali  sunt clientii care posed

de a evalua riscurile pe care aceasta le implic
decat clientii retail. 

 
Cu titlu exemplificativ, clientii profesionali pot primi mai putine informatii privind costurile si comisioanele, 
Banca/Subsidiara nu are obligatia sa informeze asupra modalitatilor privind realizarea prompta si c
ordinelor. De asemenea, in cadrul realizarii celei mai bune executii („best execution”), Banca/Subsidiara nu are obligatia 
de a lua in considerare costurile totale ale tranzactiei ca cel mai important factor
adecvare Banca/Subsidiara poate porni de la premisa ca un client profesional detine suficiente cunostinte si experien
pentru a intelege riscurile aferente si are capacitatea financiara de a suporta orice riscuri asociate potrivit obiectivelor
investitionale. In cadrul schemelor de compensare, clientii profesionali beneficiaza de mai putine drepturi, conform 
reglementarilor aplicabile. 
 
In aceasta categorie pot fi incadrate entitatile care sunt autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele 
(institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurari, organisme de plasament colecti
societatile de administrare ale acestora etc.) si care nu sunt clasificate drept contraparti eligibile, precum si s
comerciale care indeplinesc oricare doua din urm
euro, cifra de afaceri neta: 40.000.000 (patruzecimilioane) euro, fonduri proprii: 2.000.000 (douamilioane) euro. 
 
3. Contraparti eligibile sunt entitatile autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare (institutii de credit, 

societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv si societatile de 
administrare ale acestora etc.). Acesti clienti beneficiaza de cel mai redus grad de protectie MiFID.

 
In acest sens, cu titlu exemplificativ mentionam faptul ca in relatia cu contraparti eligibile Banca/Subsidiara nu are 
obligatia de “best execution” in executarea ordinelor 
luarea deciziei de tranzactionare, – nu are obligatia furnizarii 
care le platesc sau primesc sau de a pune la dispozitie rapoarte pr
responsabilitatea Bancii/Subsidiarei obligatiile de a efectua teste de adecvare sau de oportunitate, de a furniza informatii 
privind Banca/Subsidiara si serviciile acesteia, stimulentele primite de catre
produse si servicii sau riscurile asociate acestor produse si servicii. 
 
 
E. Incadrarea Clientului de catre Grupul Raiffeisen Romania 

 
Incadrarea clientilor in una dintre categoriile MiFID II se face fie la momentul initierii relatiei de afaceri cu 

  
spundere pentru nici o pierdere, obligatie materiala sau cost pe care Clientul il 

poate suferi sau suporta ca urmare a unor deficiente in activitatea sub-custodelui numit de Banc
asurile rezonabile de diligenta in numirea acestuia, cu excep

ncii, caz in care Banca va accepta acelasi nivel de raspundere ca cel acceptat pentru 
ri ale obligatiilor. 

pentru crearea unui sistem de clasificare a clientilor, adecvat cunostintelor si experien
client. Conform MiFID II, Banca/Subsidiara efectueaza clasificarea clientilor in urmatoarele categorii: 

sunt acei clienti care beneficiaza de cel mai inalt grad de protectie prin cerintele de informare, evaluare, 
unicare pe care Banca/Subsidiara trebuie sa le indeplineasca in relatia cu acesti clienti. Intra in 

categoria retail de regula persoanele fizice precum si persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile pentru 
incadrarea in categoria clientilor profesionali sau contraparti eligibile. 

sunt clientii care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investi
de a evalua riscurile pe care aceasta le implica. Clientii profesionali beneficiaza de un grad mai 

Cu titlu exemplificativ, clientii profesionali pot primi mai putine informatii privind costurile si comisioanele, 
Banca/Subsidiara nu are obligatia sa informeze asupra modalitatilor privind realizarea prompta si c
ordinelor. De asemenea, in cadrul realizarii celei mai bune executii („best execution”), Banca/Subsidiara nu are obligatia 
de a lua in considerare costurile totale ale tranzactiei ca cel mai important factor, iar in cadrul testelor de opor
adecvare Banca/Subsidiara poate porni de la premisa ca un client profesional detine suficiente cunostinte si experien
pentru a intelege riscurile aferente si are capacitatea financiara de a suporta orice riscuri asociate potrivit obiectivelor

In cadrul schemelor de compensare, clientii profesionali beneficiaza de mai putine drepturi, conform 

In aceasta categorie pot fi incadrate entitatile care sunt autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele 
(institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurari, organisme de plasament colecti
societatile de administrare ale acestora etc.) si care nu sunt clasificate drept contraparti eligibile, precum si s

din urmatoarele cerinte: bilant contabil total: 20.000.000 (douazecimilioane) 
: 40.000.000 (patruzecimilioane) euro, fonduri proprii: 2.000.000 (douamilioane) euro. 

sunt entitatile autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare (institutii de credit, 
societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv si societatile de 

a etc.). Acesti clienti beneficiaza de cel mai redus grad de protectie MiFID.

In acest sens, cu titlu exemplificativ mentionam faptul ca in relatia cu contraparti eligibile Banca/Subsidiara nu are 
obligatia de “best execution” in executarea ordinelor - aceste institutii avand toate cunostintele si experienta necesare in 

nu are obligatia furnizarii de informatii cu privire la orice comisioane sau taxe pe 
care le platesc sau primesc sau de a pune la dispozitie rapoarte privind executarea ordinelor. De asemenea, nu intra in 
responsabilitatea Bancii/Subsidiarei obligatiile de a efectua teste de adecvare sau de oportunitate, de a furniza informatii 
privind Banca/Subsidiara si serviciile acesteia, stimulentele primite de catre Banca/Subsidiara pentru furnizarea de 
produse si servicii sau riscurile asociate acestor produse si servicii.  

Incadrarea Clientului de catre Grupul Raiffeisen Romania  

Incadrarea clientilor in una dintre categoriile MiFID II se face fie la momentul initierii relatiei de afaceri cu 

                                                                                                                             
sau cost pe care Clientul il 

custodelui numit de Banca, cu acordul expres al 
in numirea acestuia, cu exceptia cazului in care 

spundere ca cel acceptat pentru 

i experientei fiecarui tip de 
ilor in urmatoarele categorii:  

sunt acei clienti care beneficiaza de cel mai inalt grad de protectie prin cerintele de informare, evaluare, 
unicare pe care Banca/Subsidiara trebuie sa le indeplineasca in relatia cu acesti clienti. Intra in 

categoria retail de regula persoanele fizice precum si persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile pentru 

i capacitatea de a lua decizia investitionala si 
. Clientii profesionali beneficiaza de un grad mai redus de protectie 

Cu titlu exemplificativ, clientii profesionali pot primi mai putine informatii privind costurile si comisioanele, 
Banca/Subsidiara nu are obligatia sa informeze asupra modalitatilor privind realizarea prompta si corespunzatoare a 
ordinelor. De asemenea, in cadrul realizarii celei mai bune executii („best execution”), Banca/Subsidiara nu are obligatia 

, iar in cadrul testelor de oportunitate si 
adecvare Banca/Subsidiara poate porni de la premisa ca un client profesional detine suficiente cunostinte si experienta 
pentru a intelege riscurile aferente si are capacitatea financiara de a suporta orice riscuri asociate potrivit obiectivelor 

In cadrul schemelor de compensare, clientii profesionali beneficiaza de mai putine drepturi, conform 

In aceasta categorie pot fi incadrate entitatile care sunt autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare 
(institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv si 
societatile de administrare ale acestora etc.) si care nu sunt clasificate drept contraparti eligibile, precum si societati 

contabil total: 20.000.000 (douazecimilioane) 
: 40.000.000 (patruzecimilioane) euro, fonduri proprii: 2.000.000 (douamilioane) euro.  

sunt entitatile autorizate sau reglementate sa opereze pe pietele financiare (institutii de credit, 
societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv si societatile de 

a etc.). Acesti clienti beneficiaza de cel mai redus grad de protectie MiFID. 

In acest sens, cu titlu exemplificativ mentionam faptul ca in relatia cu contraparti eligibile Banca/Subsidiara nu are 
este institutii avand toate cunostintele si experienta necesare in 

de informatii cu privire la orice comisioane sau taxe pe 
De asemenea, nu intra in 

responsabilitatea Bancii/Subsidiarei obligatiile de a efectua teste de adecvare sau de oportunitate, de a furniza informatii 
Banca/Subsidiara pentru furnizarea de 

Incadrarea clientilor in una dintre categoriile MiFID II se face fie la momentul initierii relatiei de afaceri cu 



   
Banca/Subsidiara, in baza documentelor si informatiilor disponibile la deschiderea contului Clientului, fie la momentul 
accesarii unui produs sau serviciu care este sub incidenta reglementarilor MiFID II. 
 
Reincadrarea in alta categorie poate interveni pe parcursul relatiei contractuale, la initiativa Clientului sau a 
Bancii/Subsidiarei, in baza efectuarii unor teste/chestionare care au ca scop
 
Ca regula, daca la initierea relatiilor contractuale, in baza informa
categoriile „Clienti Profesionali” sau „Contraparti eligibile”
beneficiind astfel de toate avantajele care decurg din aceast
 
Daca Clientul nu va fi informat in sens contrar in cursul anului urm
categoria clientilor retail, acesta va beneficia in continuare de cel mai inalt grad de protec
 
Clientul are posibilitatea sa schimbe categoria in care a fost incadrat, la cerere, in sensul de a deveni client profesional 
sau contraparte eligibila, dupa caz, beneficiind astfel de gradul de protec
mai redus. 
 
Clientul persoana fizica are posibilitatea ca, desi nu a fost incadrat in categoria „Clienti Profesionali” sa beneficieze de 
derogare de la criteriile mai sus mentionate si, la solicitarea sa expresa in acest sens, sa fie incadrat in aceasta categorie. 
Criteriile in baza carora Clientul poate beneficia de aceasta derogare sunt:
1. in intervalul unui an calendaristic, de la data initierii relatiei de afaceri cu Banca/Subsidiara, Clientul sa fi efectuat in

medie cel putin un numar de 10 (zece) tranzactii de o marime semnificativa cu instrumente financiare pe trimestru; 
2. dimensiunea portofoliului investitional al Clientului la momentul initierii relatiei de afaceri cu Banca/Subsidiara sa fie 

de minimum 500,000 (cincisutemii) EUR sau echivalent (incluzand depozite bancare si instrumente financiare) si
3. clientul sa fi lucrat cel putin un an intr-o functie care necesita cunostinte legate de tranzactii cu instrumente si servicii 

de investitii financiare.  
 
Detalii privind incadrarea in categoria Clientilor Profesionali sunt furnizate Clientului la cerere, de catre 
Banca/Subsidiare. 
 
De asemenea, un client contraparte eligibila poate solicita Bancii/Subsidiarei sa fie tratat ca si client profesional sau 
retail. In acelasi timp, un client profesional poate solicita sa fie tratat ca si client de retail. 
 
F. Rapoarte catre Clienti 

 
1. Raiffeisen Bank S.A. 
In serviciile de tranzactionare a produselor de trezorerie 
financiare cu venit fix) Banca transmite Clientului confirmari cu detaliile tranzactiei incheiate, rapoarte periodice 
referitoare la situatia de portofoliu, rapoarte anuale privind serviciile furnizare care sa includa elemente legate de costuri 
etc.. In cazul produselor derivate, structurate si a celor cu venit fix confirmarile remise de banca Clientului sunt semnate.
 
Banca in calitatea de custode transmite Clientului urm
• formular de confirmare a decontarii tranzactiilor

mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza decontarii/instructiunilor transmise agentului de servicii de investitii 
financiare;  

• formular de raportare privind activele Clientului
prevederile contractuale agreate intre Client si Custode si contine urmatoarele informatii: 
- detalii cu privire la instrumentele financiare sau fondurile detinute de Custode in numele si pe cont

sfarsitul perioadei de raportare; 
- comisioanele datorate Custodelui pentru serviciile prestate.

 

  
Banca/Subsidiara, in baza documentelor si informatiilor disponibile la deschiderea contului Clientului, fie la momentul 

sau serviciu care este sub incidenta reglementarilor MiFID II.  

Reincadrarea in alta categorie poate interveni pe parcursul relatiei contractuale, la initiativa Clientului sau a 
Bancii/Subsidiarei, in baza efectuarii unor teste/chestionare care au ca scop analiza profilului investitional al clientului.

Ca regula, daca la initierea relatiilor contractuale, in baza informatiilor disponibile, Clientul nu se incadreaza in 
„Contraparti eligibile”, acesta este considerat incadrat in categoria 

beneficiind astfel de toate avantajele care decurg din aceasta clasificare.  

Clientul nu va fi informat in sens contrar in cursul anului urmator, in sensul reanalizarii incadr
ilor retail, acesta va beneficia in continuare de cel mai inalt grad de protectie a investitorilor.

schimbe categoria in care a fost incadrat, la cerere, in sensul de a deveni client profesional 
beneficiind astfel de gradul de protectie corespunzator noii categorii, respectiv unul 

Clientul persoana fizica are posibilitatea ca, desi nu a fost incadrat in categoria „Clienti Profesionali” sa beneficieze de 
iile mai sus mentionate si, la solicitarea sa expresa in acest sens, sa fie incadrat in aceasta categorie. 

Criteriile in baza carora Clientul poate beneficia de aceasta derogare sunt: 
in intervalul unui an calendaristic, de la data initierii relatiei de afaceri cu Banca/Subsidiara, Clientul sa fi efectuat in
medie cel putin un numar de 10 (zece) tranzactii de o marime semnificativa cu instrumente financiare pe trimestru; 

rtofoliului investitional al Clientului la momentul initierii relatiei de afaceri cu Banca/Subsidiara sa fie 
de minimum 500,000 (cincisutemii) EUR sau echivalent (incluzand depozite bancare si instrumente financiare) si

o functie care necesita cunostinte legate de tranzactii cu instrumente si servicii 

Detalii privind incadrarea in categoria Clientilor Profesionali sunt furnizate Clientului la cerere, de catre 

ea, un client contraparte eligibila poate solicita Bancii/Subsidiarei sa fie tratat ca si client profesional sau 
retail. In acelasi timp, un client profesional poate solicita sa fie tratat ca si client de retail.  

In serviciile de tranzactionare a produselor de trezorerie (piata valutara, monetara, produse structurate, produse 
Banca transmite Clientului confirmari cu detaliile tranzactiei incheiate, rapoarte periodice 

uatia de portofoliu, rapoarte anuale privind serviciile furnizare care sa includa elemente legate de costuri 
etc.. In cazul produselor derivate, structurate si a celor cu venit fix confirmarile remise de banca Clientului sunt semnate.

transmite Clientului urmatoarele raportari: 
formular de confirmare a decontarii tranzactiilor  – acesta se transmite Clientului cat mai curand posibil, respectiv cel 
mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza decontarii/instructiunilor transmise agentului de servicii de investitii 

formular de raportare privind activele Clientului – acesta se transmite cel putin trimestrial, in conformitate cu 
prevederile contractuale agreate intre Client si Custode si contine urmatoarele informatii:  

detalii cu privire la instrumentele financiare sau fondurile detinute de Custode in numele si pe cont

comisioanele datorate Custodelui pentru serviciile prestate. 

                                                                                                                             
Banca/Subsidiara, in baza documentelor si informatiilor disponibile la deschiderea contului Clientului, fie la momentul 

Reincadrarea in alta categorie poate interveni pe parcursul relatiei contractuale, la initiativa Clientului sau a 
analiza profilului investitional al clientului. 

iilor disponibile, Clientul nu se incadreaza in 
ncadrat in categoria „Clientilor retail”, 

tor, in sensul reanalizarii incadrarii Clientului in 
ie a investitorilor. 

schimbe categoria in care a fost incadrat, la cerere, in sensul de a deveni client profesional 
ie corespunzator noii categorii, respectiv unul 

Clientul persoana fizica are posibilitatea ca, desi nu a fost incadrat in categoria „Clienti Profesionali” sa beneficieze de o 
iile mai sus mentionate si, la solicitarea sa expresa in acest sens, sa fie incadrat in aceasta categorie. 

in intervalul unui an calendaristic, de la data initierii relatiei de afaceri cu Banca/Subsidiara, Clientul sa fi efectuat in 
medie cel putin un numar de 10 (zece) tranzactii de o marime semnificativa cu instrumente financiare pe trimestru;  

rtofoliului investitional al Clientului la momentul initierii relatiei de afaceri cu Banca/Subsidiara sa fie 
de minimum 500,000 (cincisutemii) EUR sau echivalent (incluzand depozite bancare si instrumente financiare) si 

o functie care necesita cunostinte legate de tranzactii cu instrumente si servicii 

Detalii privind incadrarea in categoria Clientilor Profesionali sunt furnizate Clientului la cerere, de catre 

ea, un client contraparte eligibila poate solicita Bancii/Subsidiarei sa fie tratat ca si client profesional sau 

(piata valutara, monetara, produse structurate, produse 
Banca transmite Clientului confirmari cu detaliile tranzactiei incheiate, rapoarte periodice 

uatia de portofoliu, rapoarte anuale privind serviciile furnizare care sa includa elemente legate de costuri 
etc.. In cazul produselor derivate, structurate si a celor cu venit fix confirmarile remise de banca Clientului sunt semnate. 

acesta se transmite Clientului cat mai curand posibil, respectiv cel 
mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza decontarii/instructiunilor transmise agentului de servicii de investitii 

acesta se transmite cel putin trimestrial, in conformitate cu 

detalii cu privire la instrumentele financiare sau fondurile detinute de Custode in numele si pe contul Clientului la 



   
In serviciile de intermediere a tranzactiilor
urmatoarele raportari: 
 

� Formularul privind executarea ordinului
informații esențiale privind executarea ordinului
informatii privind status-ul ordinului s

 
� Formularul de confirmare a executarii ordinului

incheierea tranzactiei conform instructiunii si in numele acestuia
executarii ordinului se transmite de indata ce este posibil si 
executarii ordinului sau, iar in cazul in care Subsidiara prime
prima zi lucratoare ce urmeaza primirii confirm
executat tranzactia. Confirmarea executarii ordinului va putea fi transmisa prin e
posta. In cazul in care Clientul nu este de acord cu inregistrarile vocale si arhiva de posta electronica, acesta va 
formula in scris o notificare de neacceptare. Confirmarea este considerata aprobata de catre client si nicio 
corectie ulterioara nu va putea fi admisa 
catre Client in termen de cel mult 48 de ore de la data trimiterii formularului de confirmare a executarii ordinelor.

� Formularul de raportare a activelor Clientului. 
beneficiaza de servicii de investitii financiare pe pietele reglementate de capital iar instrumentele financiare 
tranzactionate sunt pastrate in contul Clientului deschis la Raiffeisen Bank S.A., Banca va transmite 
Clientului, in primele 10 (zece) zile lucratoare ale lunii, situatia activelor Clientului existenta in ultima zi 
lucratoare a lunii anterioare si extrasul de cont pentru luna anterioara cuprinzand activitatea detaliata a contului 
individual ce va reflecta operatiunile/tranzactiile efectuate, comisionul de intermediere, cat si alte taxe si 
comisioane, daca este cazul. Respectivele formulare vor fi transmise Clientului in cazul in care acesta a operat 
contul sau de investitii financiare in luna pr
corespondenta. In caz contrar, Raiffeisen Bank S.A. va transmite Clientului cel putin o data pe an raportul privind 
activele Clientului. Extrasele de cont sau orice alte comunicari transmise Clien
acceptate de Client daca in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la comunicarea acestora de catre Raiffeisen Bank 
S.A., Clientul nu a transmis nici o instiintare scrisa prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli. 

� Raport privind deprecierea cu 10% (si apoi cu multipli de 10%) a pozitiilor pe instrumente financiare cu 
efect de levier sau tranzacții cu datorii contingente.

 
2. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
Subsidiara va transmite Clientului urmatoarele 

 
� Rapoarte lunare adecvate cu privire la serviciile furnizate, incluzand structura pe categorii de instrumente 

financiare si valoarea portofoliului administrat conform metodei de evaluare folosita pentru organismele de 
plasament colectiv in valori mobiliare administrate. Structura si modalitatea de transmitere a raportarilor va fi 
stabilita cu Clientul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 
Banca/Subsidiara va pune la dispozitia Clientului orice formular sau document care rezulta din 
aplicabile, precum si cu frecvanta prevazuta de acestea. 
 
Toate aceste raportari se transmit Clientului prin mijloacele de comunicare agreate in contractele specifice. In cadrul 
contractelor specifice se pot agrea si alte tipuri de rap
frecventa si perioada aferenta acestor raportari.
 
Raportarile si orice alte comunicari scrise privind tranzactiile efectuate in numele Clientului ce vor fi trimise de catre S.
Raiffeisen Asset Management S.A. se considera a fi corecte si aprobate de catre Client daca, in termen de maxim o zi 
lucratoare de la data primirii acestora, Clientul nu a emis nici o instiintare scrisa prin care sa semnaleze existenta unor 

  
serviciile de intermediere a tranzactiilor cu instrumente financiare Raiffeisen Bank S.A va transmite Clientului 

mularul privind executarea ordinului. Banca furnizeaza catre client, cu promptitudine, pe un suport durabil,  
iale privind executarea ordinului respectiv; de asemenea, la cererea clientului 

nului său. 

Formularul de confirmare a executarii ordinului. Aceasta raportare se transmite Clientului imediat dupa 
conform instructiunii si in numele acestuia. In cazul clientilor raportul de confirmare a 

de indata ce este posibil si cel mai tarziu in prima zi lucr
rii ordinului sau, iar in cazul in care Subsidiara primeste confirmarea de la o parte ter

primirii confirmarii de la respectiva parte terta prin intermediul careia s
executat tranzactia. Confirmarea executarii ordinului va putea fi transmisa prin e-mail, fax, telefonic, sau prin 

zul in care Clientul nu este de acord cu inregistrarile vocale si arhiva de posta electronica, acesta va 
formula in scris o notificare de neacceptare. Confirmarea este considerata aprobata de catre client si nicio 
corectie ulterioara nu va putea fi admisa daca eventualele erori aparute nu sunt notificate Raiffeisen Bank S.A. de 
catre Client in termen de cel mult 48 de ore de la data trimiterii formularului de confirmare a executarii ordinelor.

Formularul de raportare a activelor Clientului. Aceasta raportare se transmite in cazul in care Clientul 
beneficiaza de servicii de investitii financiare pe pietele reglementate de capital iar instrumentele financiare 
tranzactionate sunt pastrate in contul Clientului deschis la Raiffeisen Bank S.A., Banca va transmite 
Clientului, in primele 10 (zece) zile lucratoare ale lunii, situatia activelor Clientului existenta in ultima zi 
lucratoare a lunii anterioare si extrasul de cont pentru luna anterioara cuprinzand activitatea detaliata a contului 

va reflecta operatiunile/tranzactiile efectuate, comisionul de intermediere, cat si alte taxe si 
comisioane, daca este cazul. Respectivele formulare vor fi transmise Clientului in cazul in care acesta a operat 
contul sau de investitii financiare in luna precedenta si a furnizat o adresa de posta electronica pentru 
corespondenta. In caz contrar, Raiffeisen Bank S.A. va transmite Clientului cel putin o data pe an raportul privind 
activele Clientului. Extrasele de cont sau orice alte comunicari transmise Clientului se considera a fi corecte si 
acceptate de Client daca in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la comunicarea acestora de catre Raiffeisen Bank 
S.A., Clientul nu a transmis nici o instiintare scrisa prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli. 

Raport privind deprecierea cu 10% (si apoi cu multipli de 10%) a pozitiilor pe instrumente financiare cu 
ii cu datorii contingente.  

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 
Subsidiara va transmite Clientului urmatoarele raportari: 

Rapoarte lunare adecvate cu privire la serviciile furnizate, incluzand structura pe categorii de instrumente 
financiare si valoarea portofoliului administrat conform metodei de evaluare folosita pentru organismele de 

i mobiliare administrate. Structura si modalitatea de transmitere a raportarilor va fi 
Clientul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

va pune la dispozitia Clientului orice formular sau document care rezulta din 
aplicabile, precum si cu frecvanta prevazuta de acestea.  

Toate aceste raportari se transmit Clientului prin mijloacele de comunicare agreate in contractele specifice. In cadrul 
contractelor specifice se pot agrea si alte tipuri de raportari care vor fi transmise Clientului, inclusiv detalii privind natura, 
frecventa si perioada aferenta acestor raportari. 

Raportarile si orice alte comunicari scrise privind tranzactiile efectuate in numele Clientului ce vor fi trimise de catre S.
aiffeisen Asset Management S.A. se considera a fi corecte si aprobate de catre Client daca, in termen de maxim o zi 

lucratoare de la data primirii acestora, Clientul nu a emis nici o instiintare scrisa prin care sa semnaleze existenta unor 

                                                                                                                             
Raiffeisen Bank S.A va transmite Clientului 

catre client, cu promptitudine, pe un suport durabil,  
respectiv; de asemenea, la cererea clientului banca furnizeaza 

. Aceasta raportare se transmite Clientului imediat dupa 
. In cazul clientilor raportul de confirmare a 

cel mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza 
te confirmarea de la o parte terta, cel mai tarziu in 

prin intermediul careia s-a 
mail, fax, telefonic, sau prin 

zul in care Clientul nu este de acord cu inregistrarile vocale si arhiva de posta electronica, acesta va 
formula in scris o notificare de neacceptare. Confirmarea este considerata aprobata de catre client si nicio 

daca eventualele erori aparute nu sunt notificate Raiffeisen Bank S.A. de 
catre Client in termen de cel mult 48 de ore de la data trimiterii formularului de confirmare a executarii ordinelor. 

e se transmite in cazul in care Clientul 
beneficiaza de servicii de investitii financiare pe pietele reglementate de capital iar instrumentele financiare 
tranzactionate sunt pastrate in contul Clientului deschis la Raiffeisen Bank S.A., Banca va transmite prin e-mail 
Clientului, in primele 10 (zece) zile lucratoare ale lunii, situatia activelor Clientului existenta in ultima zi 
lucratoare a lunii anterioare si extrasul de cont pentru luna anterioara cuprinzand activitatea detaliata a contului 

va reflecta operatiunile/tranzactiile efectuate, comisionul de intermediere, cat si alte taxe si 
comisioane, daca este cazul. Respectivele formulare vor fi transmise Clientului in cazul in care acesta a operat 

ecedenta si a furnizat o adresa de posta electronica pentru 
corespondenta. In caz contrar, Raiffeisen Bank S.A. va transmite Clientului cel putin o data pe an raportul privind 

tului se considera a fi corecte si 
acceptate de Client daca in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la comunicarea acestora de catre Raiffeisen Bank 
S.A., Clientul nu a transmis nici o instiintare scrisa prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli.  

Raport privind deprecierea cu 10% (si apoi cu multipli de 10%) a pozitiilor pe instrumente financiare cu 

Rapoarte lunare adecvate cu privire la serviciile furnizate, incluzand structura pe categorii de instrumente 
financiare si valoarea portofoliului administrat conform metodei de evaluare folosita pentru organismele de 

i mobiliare administrate. Structura si modalitatea de transmitere a raportarilor va fi 

va pune la dispozitia Clientului orice formular sau document care rezulta din prevederile fiscale 

Toate aceste raportari se transmit Clientului prin mijloacele de comunicare agreate in contractele specifice. In cadrul 
ortari care vor fi transmise Clientului, inclusiv detalii privind natura, 

Raportarile si orice alte comunicari scrise privind tranzactiile efectuate in numele Clientului ce vor fi trimise de catre S.A.I. 
aiffeisen Asset Management S.A. se considera a fi corecte si aprobate de catre Client daca, in termen de maxim o zi 

lucratoare de la data primirii acestora, Clientul nu a emis nici o instiintare scrisa prin care sa semnaleze existenta unor 



   
nereguli. 
 
In cazul clientilor avand plasamente in organismele de plasament colectiv, rapoartele semestriale si anuale privind 
administrarea acestora, inclusiv situatia financiara anuala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor legale 
in vigoare si raportul de audit in cazul raportului anual, se intocmesc si sunt postate pe site
Management S.A., www.raiffeisenfonduri.ro
vigoare, astfel: 
• Raportul anual: se publica in termen de 4 (patru) luni de la sfarsitul anului pentru care se face raportarea;
• Raportul semestrial: se publica in termen de 2 (doua) luni de la incheierea semestrului. 

 
Aceste rapoarte se publica si in Buletinul A.S.F.
Financiar” in termen de 3 (trei) zile de la intocmire, un anunt destinat investitorilor in care se face mentiunea aparitiei 
acestor rapoarte, precum si modalitatea prin care se pot obtine, la cerere, in mod gratuit. 
Financiar” se va publica in fiecare zi lucratoare valoarea unitara a activului net, precum si notele de informare destinate 
investitorilor, in cazul modificarii documentelor avut
reglementarile A.S.F. 
 
G. Instrumentele financiare, riscurile asociate investitiilor in instrumente financiare.

 
Scopul informatiilor cuprinse in prezentul capitol este de a permite Clientului, in mod 
riscurile asociate produselor si serviciilor pe care Clientul le achizitioneaza si sa ia deciziile investitionale in deplina 
cunostinta de cauza. 
 
Principalele instrumente in legatura cu care Grupul Raiffeisen Romania ofer
reglementate, sisteme alternative de tranzactionare sau in afara acestora (piata OTC 
tranzactiei se stabileste prin procesul de cerere si oferta intre contraparti, 
respectarea prevederilor legale aplicabile acestor tipuri de tranzactii), sunt:

� Actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale ace
reglementata/sistem alternativ de tranzactionare. Actiunile sunt titluri financiare ce confera detinatorului drepturi 
asupra patrimoniului emitentului. Actiunile reprezinta parti indivizibile din capitalul 
egala, care confera drept de vot in cadrul adunarii
deciziilor si la impartirea profiturilor si a riscurilor, dreptul la informare in legatura cu activitatea societatii, 
dreptul de a vinde actiunile detinute. Investitorii risca si raspund material n
Actiunile comporta o serie de riscuri investitionale (in special riscul de devalorizare a pretului de piata) si nu 
garanteaza capitalul investit.  

� Drepturi de preferinta. Drepturi de alocare 
Atunci cand o societate isi majoreaza capitalul social pentru finantarea unor programe de dezvoltare, actionarii 
existenti sunt supusi riscului de a-si vedea diminuate cotele detinute din capital. Pentru a
ofera dreptul preferential de a cumpara noile actiuni e
drepturi de preferinta. Pretul unui astfel de drept depinde de pretul de piata a actiunii sau cel la care actiunile vor 
fi oferite publicului larg si de pretul de subscriere. Cu cat diferenta este mai
preferinta este mai ridicata. Riscurile asociate investitiei in drepturi de preferinta sunt, fara a se limita la, 
pierderea suferita de catre Client ca urmare a scaderii pretului de tranzactionare pe piata ca urmare a sc
pretului de piata al actiunii, riscul de schimb valutar.
Drepturile de alocare sunt valori mobiliare negociabile, emise pe termen scurt si atasate actiunilor, care certifica 
dreptul detinatorului acestuia de a primi o actiune care ii va fi atribuita
Depozitarul Central a majorarii de capital social a emitentului. Numarul drepturilor de alocare este egal cu 
numarul de actiuni nou emise, subscrise si platite integral in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de 
preferinta si atribuite in urma procesului de alocare in cadrul ofertei publice de vanzare. Raportul de alocare va 
fi de 1 actiune la 1 drept de alocare. Drepturile de alocare se pot tranzactiona de piata reglementata pe care se 
tranzactionaza si actiunile carora le sunt atasate. 

  

zul clientilor avand plasamente in organismele de plasament colectiv, rapoartele semestriale si anuale privind 
administrarea acestora, inclusiv situatia financiara anuala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor legale 

l de audit in cazul raportului anual, se intocmesc si sunt postate pe site-ul S.A.I. Raiffeisen Asset 
www.raiffeisenfonduri.ro, in termenele, forma si conditiile prevazute de reglementarile A.S

se publica in termen de 4 (patru) luni de la sfarsitul anului pentru care se face raportarea;
Raportul semestrial: se publica in termen de 2 (doua) luni de la incheierea semestrului.  

in Buletinul A.S.F., S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. va publica in cotidianul “Ziarul 
Financiar” in termen de 3 (trei) zile de la intocmire, un anunt destinat investitorilor in care se face mentiunea aparitiei 

a prin care se pot obtine, la cerere, in mod gratuit. De asemenea, in “Ziarul 
Financiar” se va publica in fiecare zi lucratoare valoarea unitara a activului net, precum si notele de informare destinate 
investitorilor, in cazul modificarii documentelor avute in vedere la autorizarea fondurilor, in conformitate cu 

Instrumentele financiare, riscurile asociate investitiilor in instrumente financiare. 

Scopul informatiilor cuprinse in prezentul capitol este de a permite Clientului, in mod rezonabil, sa inteleaga natura si 
riscurile asociate produselor si serviciilor pe care Clientul le achizitioneaza si sa ia deciziile investitionale in deplina 

Principalele instrumente in legatura cu care Grupul Raiffeisen Romania ofera servicii de investitii financiare pe pietele 
reglementate, sisteme alternative de tranzactionare sau in afara acestora (piata OTC – „over the counter” in care pretul 
tranzactiei se stabileste prin procesul de cerere si oferta intre contraparti, -in masura in care este aplicabil si cu 
respectarea prevederilor legale aplicabile acestor tipuri de tranzactii), sunt:  

emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata 
tranzactionare. Actiunile sunt titluri financiare ce confera detinatorului drepturi 

ra patrimoniului emitentului. Actiunile reprezinta parti indivizibile din capitalul social al societatii, de valoare 
egala, care confera drept de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, dreptul de a participa la luarea 
deciziilor si la impartirea profiturilor si a riscurilor, dreptul la informare in legatura cu activitatea societatii, 
dreptul de a vinde actiunile detinute. Investitorii risca si raspund material numai in limita sumelor investite. 
Actiunile comporta o serie de riscuri investitionale (in special riscul de devalorizare a pretului de piata) si nu 

Drepturi de preferinta. Drepturi de alocare  
joreaza capitalul social pentru finantarea unor programe de dezvoltare, actionarii 

si vedea diminuate cotele detinute din capital. Pentru a
ofera dreptul preferential de a cumpara noile actiuni emise, drept concretizat sub forma unor titluri denumite 

. Pretul unui astfel de drept depinde de pretul de piata a actiunii sau cel la care actiunile vor 
fi oferite publicului larg si de pretul de subscriere. Cu cat diferenta este mai mare cu atat valoarea dreptului de 
preferinta este mai ridicata. Riscurile asociate investitiei in drepturi de preferinta sunt, fara a se limita la, 
pierderea suferita de catre Client ca urmare a scaderii pretului de tranzactionare pe piata ca urmare a sc
pretului de piata al actiunii, riscul de schimb valutar. 

sunt valori mobiliare negociabile, emise pe termen scurt si atasate actiunilor, care certifica 
dreptul detinatorului acestuia de a primi o actiune care ii va fi atribuita la momentul inregistrarii de catre 
Depozitarul Central a majorarii de capital social a emitentului. Numarul drepturilor de alocare este egal cu 
numarul de actiuni nou emise, subscrise si platite integral in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de 

eferinta si atribuite in urma procesului de alocare in cadrul ofertei publice de vanzare. Raportul de alocare va 
fi de 1 actiune la 1 drept de alocare. Drepturile de alocare se pot tranzactiona de piata reglementata pe care se 

arora le sunt atasate. Riscurile asociate investitiei in drepturi de alocare sunt, fara a 

                                                                                                                             

zul clientilor avand plasamente in organismele de plasament colectiv, rapoartele semestriale si anuale privind 
administrarea acestora, inclusiv situatia financiara anuala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor legale 

ul S.A.I. Raiffeisen Asset 
in termenele, forma si conditiile prevazute de reglementarile A.S.F. in 

se publica in termen de 4 (patru) luni de la sfarsitul anului pentru care se face raportarea; 

publica in cotidianul “Ziarul 
Financiar” in termen de 3 (trei) zile de la intocmire, un anunt destinat investitorilor in care se face mentiunea aparitiei 

De asemenea, in “Ziarul 
Financiar” se va publica in fiecare zi lucratoare valoarea unitara a activului net, precum si notele de informare destinate 

e in vedere la autorizarea fondurilor, in conformitate cu 

rezonabil, sa inteleaga natura si 
riscurile asociate produselor si serviciilor pe care Clientul le achizitioneaza si sa ia deciziile investitionale in deplina 

a servicii de investitii financiare pe pietele 
„over the counter” in care pretul 
a in care este aplicabil si cu 

stora, negociate pe piata 
tranzactionare. Actiunile sunt titluri financiare ce confera detinatorului drepturi 

social al societatii, de valoare 
generale a actionarilor, dreptul de a participa la luarea 

deciziilor si la impartirea profiturilor si a riscurilor, dreptul la informare in legatura cu activitatea societatii, 
umai in limita sumelor investite. 

Actiunile comporta o serie de riscuri investitionale (in special riscul de devalorizare a pretului de piata) si nu 

joreaza capitalul social pentru finantarea unor programe de dezvoltare, actionarii 
si vedea diminuate cotele detinute din capital. Pentru a-i proteja, societatea le 

mise, drept concretizat sub forma unor titluri denumite 
. Pretul unui astfel de drept depinde de pretul de piata a actiunii sau cel la care actiunile vor 

mare cu atat valoarea dreptului de 
preferinta este mai ridicata. Riscurile asociate investitiei in drepturi de preferinta sunt, fara a se limita la, 
pierderea suferita de catre Client ca urmare a scaderii pretului de tranzactionare pe piata ca urmare a scaderii 

sunt valori mobiliare negociabile, emise pe termen scurt si atasate actiunilor, care certifica 
la momentul inregistrarii de catre 

Depozitarul Central a majorarii de capital social a emitentului. Numarul drepturilor de alocare este egal cu 
numarul de actiuni nou emise, subscrise si platite integral in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de 

eferinta si atribuite in urma procesului de alocare in cadrul ofertei publice de vanzare. Raportul de alocare va 
fi de 1 actiune la 1 drept de alocare. Drepturile de alocare se pot tranzactiona de piata reglementata pe care se 

Riscurile asociate investitiei in drepturi de alocare sunt, fara a 



   
se limita la, riscurile aferente investitiei in actiuni precum si riscul ca majorarea de capital sa fie contestata de 
catre actionari. 

� Obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe 
piata de capital.  Obligatiunile sunt instrumente financiare negociabile, care confera detinatorului calitatea de 
creditor. Obligatiunile confera detinatorului dreptul la i
de catre emitent. De regula, obligatiunile au capitalul investit si dobanda  garantate de catre emitent, riscul 
principal fiind riscul de credit al emitentului.
anumit portofoliu de active al acelui emitent vor purta riscul de credit al portofoliului respectiv de active al 
emitentului. Aceste elemente sunt prezentate in Prospectul de oferta aferent respectivei emisiuni de obligatiuni.

� Instrumente financiare derivate: Sunt instrumente financiare al caror pret depinde de pretul unuia sau mai multor 
active suport (actiuni, indici, rate ale dobanzii, valute, marfuri, alte instrumente financiare derivate, etc). 
Instrumentele financiare derivate pot fi achizitionate atat in scop de protejare a activului suport (hedging), cat si 
in scop speculativ. Derivatele achizitionate pentru scopuri speculative sunt caracterizate printr
risc ca urmare a tranzactionarii in marja, ce po
scurt, pierderi ce pot depasi suma investita. Forma cea mai des intalnita este aceea de certificate de investitii care 
sunt emise pe un grup de active, de regula actiuni sau obligatiuni, c
Instrumentele financiare derivate comporta riscuri investitionale majore, putand sa dea nastere unor pierderi mai 
mari decat capitalul investit.  

� Produse structurate: Produsele structurate
depozitelor standard prin asumarea unui risc de piata sau 
financiare clasice. Cele mai cunoscute produse structurate sunt cele legate de evolu
de valuta sau de marfuri de exemplu). El reprezinta 
combinatie de produse derivate (optiuni, contracte forward, swap
obligatiuni, indici sau marfuri si poate fi utilizat ca alternativa de investitie, pentru a reduce expunerea la risc a 
unui portofoliu sau pentru a beneficia de trendul curent al pietei
posibilitatea eroziunii capitalului investit fie in obtinerea unui randament zero, in functie de specificul produsului. 

� Unitatile de fond: Fondurile de investitii sunt produse de investitii in care decizia alocarii resurselor mobilizate 
este cedata de catre Client administrato
instrumente financiare dupa o reteta menita sa asigure un optim intre randamentul mediu oferit clientului si riscul 
asociat. Riscul aferent acestui produs este legat de activele in c
derivate, depozite etc. 

� Orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin 
subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia 

 
Clientul confirma si convine faptul ca toate instrumentele financiare tranzactionate sunt dematerializate si emise numai in 
forma dematerializata. Clientul consimte sa nu solicite Bancii/Subsidiarei instrumente financiare intr
Instrumentele financiare tranzactionate in cadrul unor locuri de tranzactionare, inclusiv care fac obiectul unor operatiuni 
transfrontaliere sunt dematerializate, individualizarea acestora realizandu
aferent. 
 
Evaluarea instrumentelor financiare aflate in portofolului Clientului se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 
 
Investitiile in instrumente financiare comporta un grad de risc de la moderat la ridicat, in functie de natura
riscurile asociate acestor investitii includ fluctuatia preturilor actiunilor, incertitudinea dividendelor, a randamentelor 
si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb sau al dobanzii, etc. In cele mai multe cazuri, capitalul inve
garantat, castigurile obtinute din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul asumat
valorilor mobiliare nu constituie o garantie pentru obtinerea unor performante ulterioare.
 
Riscurile asociate investitiilor in instrumente financiare sunt:

  
se limita la, riscurile aferente investitiei in actiuni precum si riscul ca majorarea de capital sa fie contestata de 

creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe 
Obligatiunile sunt instrumente financiare negociabile, care confera detinatorului calitatea de 

creditor. Obligatiunile confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta 
de catre emitent. De regula, obligatiunile au capitalul investit si dobanda  garantate de catre emitent, riscul 
principal fiind riscul de credit al emitentului. Obligatiunile care sunt emise de un emitent si sunt garantate de un 
anumit portofoliu de active al acelui emitent vor purta riscul de credit al portofoliului respectiv de active al 
emitentului. Aceste elemente sunt prezentate in Prospectul de oferta aferent respectivei emisiuni de obligatiuni.

Sunt instrumente financiare al caror pret depinde de pretul unuia sau mai multor 
active suport (actiuni, indici, rate ale dobanzii, valute, marfuri, alte instrumente financiare derivate, etc). 

ivate pot fi achizitionate atat in scop de protejare a activului suport (hedging), cat si 
in scop speculativ. Derivatele achizitionate pentru scopuri speculative sunt caracterizate printr
risc ca urmare a tranzactionarii in marja, ce poate genera castiguri sau pierderi semnificative intr
scurt, pierderi ce pot depasi suma investita. Forma cea mai des intalnita este aceea de certificate de investitii care 
sunt emise pe un grup de active, de regula actiuni sau obligatiuni, care intrunesc anumite caracteristici. 
Instrumentele financiare derivate comporta riscuri investitionale majore, putand sa dea nastere unor pierderi mai 

Produsele structurate ofera clientilor posibilitatea de a obtine randamente superioare 
depozitelor standard prin asumarea unui risc de piata sau care nu ar putea fi atinse utilizand instrumente 

. Cele mai cunoscute produse structurate sunt cele legate de evolutia unei piete financiare (cea 
de valuta sau de marfuri de exemplu). El reprezinta  in general o strategie de investire prestabilita, bazata pe o 
combinatie de produse derivate (optiuni, contracte forward, swap-uri) si instrumente financiare simple ca acti
obligatiuni, indici sau marfuri si poate fi utilizat ca alternativa de investitie, pentru a reduce expunerea la risc a 
unui portofoliu sau pentru a beneficia de trendul curent al pieteiRiscul asociat acestui produs consta fie in 

i capitalului investit fie in obtinerea unui randament zero, in functie de specificul produsului. 
Fondurile de investitii sunt produse de investitii in care decizia alocarii resurselor mobilizate 

este cedata de catre Client administratorului fondului. Fondurile de investitii plaseaza resursele atrase in alte 
instrumente financiare dupa o reteta menita sa asigure un optim intre randamentul mediu oferit clientului si riscul 
asociat. Riscul aferent acestui produs este legat de activele in care se investeste: actiuni, obligatiuni, produse 

negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin 
subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata.

Clientul confirma si convine faptul ca toate instrumentele financiare tranzactionate sunt dematerializate si emise numai in 
forma dematerializata. Clientul consimte sa nu solicite Bancii/Subsidiarei instrumente financiare intr
Instrumentele financiare tranzactionate in cadrul unor locuri de tranzactionare, inclusiv care fac obiectul unor operatiuni 
transfrontaliere sunt dematerializate, individualizarea acestora realizandu-se pe baza codului ISIN* si a volumului

Evaluarea instrumentelor financiare aflate in portofolului Clientului se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in 

Investitiile in instrumente financiare comporta un grad de risc de la moderat la ridicat, in functie de natura
riscurile asociate acestor investitii includ fluctuatia preturilor actiunilor, incertitudinea dividendelor, a randamentelor 
si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb sau al dobanzii, etc. In cele mai multe cazuri, capitalul inve
garantat, castigurile obtinute din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul asumat, iar performantele din trecut ale 
valorilor mobiliare nu constituie o garantie pentru obtinerea unor performante ulterioare. 

estitiilor in instrumente financiare sunt: 

                                                                                                                             
se limita la, riscurile aferente investitiei in actiuni precum si riscul ca majorarea de capital sa fie contestata de 

creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe 
Obligatiunile sunt instrumente financiare negociabile, care confera detinatorului calitatea de 

ncasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta 
de catre emitent. De regula, obligatiunile au capitalul investit si dobanda  garantate de catre emitent, riscul 

itent si sunt garantate de un 
anumit portofoliu de active al acelui emitent vor purta riscul de credit al portofoliului respectiv de active al 
emitentului. Aceste elemente sunt prezentate in Prospectul de oferta aferent respectivei emisiuni de obligatiuni.  

Sunt instrumente financiare al caror pret depinde de pretul unuia sau mai multor 
active suport (actiuni, indici, rate ale dobanzii, valute, marfuri, alte instrumente financiare derivate, etc). 

ivate pot fi achizitionate atat in scop de protejare a activului suport (hedging), cat si 
in scop speculativ. Derivatele achizitionate pentru scopuri speculative sunt caracterizate printr-un nivel ridicat de 

ate genera castiguri sau pierderi semnificative intr-un timp foarte 
scurt, pierderi ce pot depasi suma investita. Forma cea mai des intalnita este aceea de certificate de investitii care 

are intrunesc anumite caracteristici. 
Instrumentele financiare derivate comporta riscuri investitionale majore, putand sa dea nastere unor pierderi mai 

ofera clientilor posibilitatea de a obtine randamente superioare 
care nu ar putea fi atinse utilizand instrumente 

tia unei piete financiare (cea 
in general o strategie de investire prestabilita, bazata pe o 

uri) si instrumente financiare simple ca actiuni, 
obligatiuni, indici sau marfuri si poate fi utilizat ca alternativa de investitie, pentru a reduce expunerea la risc a 

Riscul asociat acestui produs consta fie in 
i capitalului investit fie in obtinerea unui randament zero, in functie de specificul produsului.  

Fondurile de investitii sunt produse de investitii in care decizia alocarii resurselor mobilizate 
rului fondului. Fondurile de investitii plaseaza resursele atrase in alte 

instrumente financiare dupa o reteta menita sa asigure un optim intre randamentul mediu oferit clientului si riscul 
are se investeste: actiuni, obligatiuni, produse 

negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin 
instrumentelor de plata. 

Clientul confirma si convine faptul ca toate instrumentele financiare tranzactionate sunt dematerializate si emise numai in 
forma dematerializata. Clientul consimte sa nu solicite Bancii/Subsidiarei instrumente financiare intr-o forma materiala. 
Instrumentele financiare tranzactionate in cadrul unor locuri de tranzactionare, inclusiv care fac obiectul unor operatiuni 

se pe baza codului ISIN* si a volumului 

Evaluarea instrumentelor financiare aflate in portofolului Clientului se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in 

Investitiile in instrumente financiare comporta un grad de risc de la moderat la ridicat, in functie de natura instrumentului; 
riscurile asociate acestor investitii includ fluctuatia preturilor actiunilor, incertitudinea dividendelor, a randamentelor 
si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb sau al dobanzii, etc. In cele mai multe cazuri, capitalul investit nu este 

, iar performantele din trecut ale 



   
a) riscul pietei – este riscul schimbarii nefavorabile ai unor factori generali ai pietei, cum ar fi rata dobanzii, pretul 
valorilor mobiliare si implicit valoarea indicilor, cursul de schimb, pretul marfurilor et
componenta straina poate fi expusa riscurilor de pe pietele straine, care pot implica riscuri diferite de cele de pe pietele 
romane (pot fi chiar mai mari). Profitabilitate investiei poate fi afectata inclusiv de fluctu
b) riscul ratei dobanzii – este riscul derivat din modificari nefavorabile ale ratei dobanzii si efectul acesteia asupra valorii 
prezente a fluxurilor de numerar viitoare generate de investitiile efectuate; 
c) riscul inflatiei – se concretizeaza in deprecierea valorii de cumparare  ( valorii reale) a capitalului din cauza unei 
cresteri a ratei inflatiei; 
d) riscul de management al portofoliului  –
sau lung sau riscul indus de incapacitatea managerului de portofoliu de a
pietelor; 
e) riscul de credit -  riscul ca o contraparte in tranzactii sa nu isi indeplineasca obligatiile de plata ce ii revin la scadenta 
tranzactiilor; 
f) riscul de rambursare anticipata  – anumite obligatiuni permit emitentului de a
obligatiunile inainte de scadenta. Riscul de rambursare anticipata provine din posibilitatea ca obligatiunile sa fie 
rascumparate la un pret nefavorabil pentru investitor;
g) riscul de schimb valutar – riscul provine din modificari ale cursului de schimb valutar, nefavorabile investitorului, 
aplica investitiilor denominate in devize straine;
h) riscul de lichiditate  -  reprezinta posibilitatea de a nu gasi contraparte pentru o tranzactie intr
i) riscul operational  – reprezinta riscul indus de factori interni, cum ar f
operare utilizate sau procesele folosite. Spre exemplu, riscul operational se concretizeaza in riscul ca un ordin sa fie 
executat incorect sau sa nu fie executat la timp de catre broker sau in riscul ca sistemu
decontare sa nu functioneze pentru o perioda de timp. 
j) riscul legislativ /de reglementare -  toate investitiile sunt supuse acestui tip de risc. Randamentul oricaror instrumente 
este expus riscului actiunilor si modificarilor de ordin legislativ care pot sa modifice potentialul de profit al unei investitii. 
Pot aparea modificari in domenii, precum cel fiscal, care pot avea un impact major asupra profitabilitatii.
 
H. Principii pentru administrarea conflictelor de interese

 
Banca/Subsidiara trebuie sa actioneze in interesul clientilor, in acest scop trebuie sa dispuna de mecanisme eficace 
pentru a preveni aparitia situatiilor in care anumite conflicte ar putea sa afecteze interesele clientilor. 
Banca/Subsidiara a dezvoltat proceduri interne de prevenire a posibilelor surse de conflict de interese, intre fiecare dintre 
societati si clientii proprii, intre angajatii proprii si clienti, respectiv intre clientii fiecarei societati etc., precum s
administrare a conflictelor, astfel incat interesele clientilor sa nu fie afectate. 
 
In vederea evitarii pe cat posibil a unor astfel de conflicte de interese, Banca/Subsidiara are departamente cu 
responsabilitati clar definite in acest sens. 
 
In baza acestor proceduri, Banca/Subsidiara
notifice clientii cu privire la natura si sursa conflictului de interese existent si sa obtina acordul acestuia, inainte de a
furnizate servicii de intermediere financiare sau de distributie de unitati de fond etc.. 
scrisa sau inregistrata ca s-a procedat astfel. 
 
In ceea ce priveste posibilele conflicte de interese ce pot ap
situatii: 
- intre Banca, inclusiv administratori, salariati sau agenti sau orice persoana aflata direct sau indirect in pozitie de 

control fata de Banca, si clienti; 
- in urma relatiilor Bancii/Subsidiarei cu emiten

supraveghere/administratie sau a comitetelor de avizare sau ale emiten
si/sau cu Subsidiara, in calitate de clien
emiterea de instrumente financiare ale emitentului in cauz

  
este riscul schimbarii nefavorabile ai unor factori generali ai pietei, cum ar fi rata dobanzii, pretul 

valorilor mobiliare si implicit valoarea indicilor, cursul de schimb, pretul marfurilor etc. Orice investitie straina sau cu o 
componenta straina poate fi expusa riscurilor de pe pietele straine, care pot implica riscuri diferite de cele de pe pietele 
romane (pot fi chiar mai mari). Profitabilitate investiei poate fi afectata inclusiv de fluctuatiile cursurilor de schimb valutar.

este riscul derivat din modificari nefavorabile ale ratei dobanzii si efectul acesteia asupra valorii 
prezente a fluxurilor de numerar viitoare generate de investitiile efectuate;  

se concretizeaza in deprecierea valorii de cumparare  ( valorii reale) a capitalului din cauza unei 

– este riscul asumat prin aplicarea unei strategii de investitii pe termen mediu 
sau lung sau riscul indus de incapacitatea managerului de portofoliu de a-si adapta politica de investitii la evolutia 

te in tranzactii sa nu isi indeplineasca obligatiile de plata ce ii revin la scadenta 

anumite obligatiuni permit emitentului de a-si exercita dreptul de a rascumpara 
scul de rambursare anticipata provine din posibilitatea ca obligatiunile sa fie 

rascumparate la un pret nefavorabil pentru investitor; 
riscul provine din modificari ale cursului de schimb valutar, nefavorabile investitorului, 

aplica investitiilor denominate in devize straine; 
reprezinta posibilitatea de a nu gasi contraparte pentru o tranzactie intr-un anumit moment;
reprezinta riscul indus de factori interni, cum ar fi salariatii Bancii/Subsidiarei, sistemele de 

operare utilizate sau procesele folosite. Spre exemplu, riscul operational se concretizeaza in riscul ca un ordin sa fie 
executat incorect sau sa nu fie executat la timp de catre broker sau in riscul ca sistemul de tranzactionare sau sistemul de 
decontare sa nu functioneze pentru o perioda de timp.  

toate investitiile sunt supuse acestui tip de risc. Randamentul oricaror instrumente 
icarilor de ordin legislativ care pot sa modifice potentialul de profit al unei investitii. 

Pot aparea modificari in domenii, precum cel fiscal, care pot avea un impact major asupra profitabilitatii.

Principii pentru administrarea conflictelor de interese 

Banca/Subsidiara trebuie sa actioneze in interesul clientilor, in acest scop trebuie sa dispuna de mecanisme eficace 
a preveni aparitia situatiilor in care anumite conflicte ar putea sa afecteze interesele clientilor. 

proceduri interne de prevenire a posibilelor surse de conflict de interese, intre fiecare dintre 
societati si clientii proprii, intre angajatii proprii si clienti, respectiv intre clientii fiecarei societati etc., precum s

lictelor, astfel incat interesele clientilor sa nu fie afectate.  

rii pe cat posibil a unor astfel de conflicte de interese, Banca/Subsidiara are departamente cu 

Banca/Subsidiara are obligatia ca in cazul in care nu se poate evita conflictul de interese, sa 
notifice clientii cu privire la natura si sursa conflictului de interese existent si sa obtina acordul acestuia, inainte de a

diere financiare sau de distributie de unitati de fond etc.. Banca/Subsidiara
a procedat astfel.  

In ceea ce priveste posibilele conflicte de interese ce pot aparea intre Banca/Subsidiara si Clien

intre Banca, inclusiv administratori, salariati sau agenti sau orice persoana aflata direct sau indirect in pozitie de 

ncii/Subsidiarei cu emitentii de instrumente financiare, prin participare in cadrul consiliilor de 
supraveghere/administratie sau a comitetelor de avizare sau ale emitentilor de instrumente financiare cu Banca 
i/sau cu Subsidiara, in calitate de clienti ai Bancii si/sau ai Subsidiarei; atunci cand Banca/Subsidiara 

nte financiare ale emitentului in cauza, este creditorul sau garantul emitentului de instrumente 

                                                                                                                             
este riscul schimbarii nefavorabile ai unor factori generali ai pietei, cum ar fi rata dobanzii, pretul 

c. Orice investitie straina sau cu o 
componenta straina poate fi expusa riscurilor de pe pietele straine, care pot implica riscuri diferite de cele de pe pietele 

atiile cursurilor de schimb valutar. 
este riscul derivat din modificari nefavorabile ale ratei dobanzii si efectul acesteia asupra valorii 

se concretizeaza in deprecierea valorii de cumparare  ( valorii reale) a capitalului din cauza unei 

este riscul asumat prin aplicarea unei strategii de investitii pe termen mediu 
si adapta politica de investitii la evolutia 

te in tranzactii sa nu isi indeplineasca obligatiile de plata ce ii revin la scadenta 

si exercita dreptul de a rascumpara 
scul de rambursare anticipata provine din posibilitatea ca obligatiunile sa fie 

riscul provine din modificari ale cursului de schimb valutar, nefavorabile investitorului, si se 

un anumit moment; 
i salariatii Bancii/Subsidiarei, sistemele de 

operare utilizate sau procesele folosite. Spre exemplu, riscul operational se concretizeaza in riscul ca un ordin sa fie 
l de tranzactionare sau sistemul de 

toate investitiile sunt supuse acestui tip de risc. Randamentul oricaror instrumente 
icarilor de ordin legislativ care pot sa modifice potentialul de profit al unei investitii. 

Pot aparea modificari in domenii, precum cel fiscal, care pot avea un impact major asupra profitabilitatii. 

Banca/Subsidiara trebuie sa actioneze in interesul clientilor, in acest scop trebuie sa dispuna de mecanisme eficace 
a preveni aparitia situatiilor in care anumite conflicte ar putea sa afecteze interesele clientilor.  

proceduri interne de prevenire a posibilelor surse de conflict de interese, intre fiecare dintre 
societati si clientii proprii, intre angajatii proprii si clienti, respectiv intre clientii fiecarei societati etc., precum si politici de 

rii pe cat posibil a unor astfel de conflicte de interese, Banca/Subsidiara are departamente cu 

are obligatia ca in cazul in care nu se poate evita conflictul de interese, sa 
notifice clientii cu privire la natura si sursa conflictului de interese existent si sa obtina acordul acestuia, inainte de a-i fi 

Banca/Subsidiara va pastra dovada 

i Clienti amintim urmatoarele 

intre Banca, inclusiv administratori, salariati sau agenti sau orice persoana aflata direct sau indirect in pozitie de 

participare in cadrul consiliilor de 
ilor de instrumente financiare cu Banca 

i/sau ai Subsidiarei; atunci cand Banca/Subsidiara participa la 
este creditorul sau garantul emitentului de instrumente 



   
financiare, participa la elaborarea analizei financiare a emitentului de instrumente financiare, efectueaz
plati catre/de la emitentul de instrumente financiare; a ini
financiare sau opereaza direct sau indirect asocieri mixte impreun
 

Informatii complete despre procedurile Bancii/Subsidiarei de prevenire si gestionare a posibilelor conflicte de interese pot 
fi obtinute la sediul central al fiecareia dintre acestea sau prin inaintarea unei solicitari scrise la datele de contact mai
mentionate.  
 
Detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese adoptata de Banca/Subsidiare vor putea fi pus
la dispozitia Clientului la cererea acestuia, pe un suport durabil.
 
Stimulentele reprezintă orice comisioane sau comisioane pl
furnizarea unui serviciu de investiții (principal sau auxiliar) clientului. Exemple de astfel de stimulente monetare sunt, în 
primul rând, comisioanele de tip upfront (cunoscute 
taxe de răscumpărare primite de la produc
activelor, de exemplu. 
 
RBRO adopta toate măsurile corespunzătoare pentru a detecta 
intermediari, inclusiv între directorii, salariaț
printr-o relație de control și clienții lor sau între doi clien
serviciu auxiliar sau a unei combinații a acestor servicii, inclusiv pe cele cauzate de primirea de stimulente de la ter
de remunerarea proprie a RBRO și de alte structuri de stimulente.
 
RBRO transfera asupra clienților toate onorariile, comisioanele sau beneficiile pecuniare primite de la ter
serviciile, cu exceptia celor care sporesc calitatea serviciilor furnizate clientilor. Stimulentele care nu reprezinta o 
imbunatatire a calitatii serviciilor furnizate trebuie sa fie transferate clientilor cât mai curând posibil.
Următoarele beneficii sunt considerate beneficii nepecuniare minore acceptabile numai dac

(a) informații sau documentații care se refer
generice sau personalizate pentru a reflecta circumstan

(b) materiale scrise care provin de la o parte ter
întreprinderilor sau de un potențial emitent pentru a promova o emisiune nou
firma terță este contractată și plătit
condiția ca relația să fie clar comunicat
firmelor de investiții care doresc să 

(c) participări la conferințe, seminare 
unui anumit instrument financiar sau ale unui serviciu de investi

(d) tratații cu o valoare minimă rezonabil
unei conferințe, al unui seminar sau

(e) alte beneficii nepecuniare minore care, conform statelor membre, au capacitatea de a spori calitatea 
serviciului furnizat unui client și care, având în vedere nivelul total al beneficiilor a
grup de entități, nu riscă, prin amploarea 
superior al clientului.  
 

Beneficiile nepecuniare minore acceptabile sunt rezonabile 
comportamentul bancii în vreun mod care să
Beneficiile nepecuniare minore sunt comunicate înainte de furnizarea serviciilor de investi
relevante către clienți. Beneficiile nepecuniare minore pot fi descrise în mod generic.
 

  
la elaborarea analizei financiare a emitentului de instrumente financiare, efectueaz

tre/de la emitentul de instrumente financiare; a initiat relatii de cooperare cu emitentul de instrumente 
direct sau indirect asocieri mixte impreuna cu emitentul de instrumente financiare; 

ancii/Subsidiarei de prevenire si gestionare a posibilelor conflicte de interese pot 
fi obtinute la sediul central al fiecareia dintre acestea sau prin inaintarea unei solicitari scrise la datele de contact mai

toare la politica privind conflictele de interese adoptata de Banca/Subsidiare vor putea fi pus
ia Clientului la cererea acestuia, pe un suport durabil. 

orice comisioane sau comisioane plătite catre sau primite (furnizate) de ter
ii (principal sau auxiliar) clientului. Exemple de astfel de stimulente monetare sunt, în 

anele de tip upfront (cunoscute și sub formă de abonament sau avans), comisioane de tip trailer 
rare primite de la producătorii de instrumente financiare, cum ar fi societă

toare pentru a detecta și pentru a preveni conflictele de interese care apar între 
intermediari, inclusiv între directorii, salariații sau agenții lor delegați, sau orice persoană direct sau indirect legat

ii lor sau între doi clienți cu ocazia furnizării oricărui serviciu de investi
ii a acestor servicii, inclusiv pe cele cauzate de primirea de stimulente de la ter

i de alte structuri de stimulente. 

ilor toate onorariile, comisioanele sau beneficiile pecuniare primite de la ter
serviciile, cu exceptia celor care sporesc calitatea serviciilor furnizate clientilor. Stimulentele care nu reprezinta o 

ciilor furnizate trebuie sa fie transferate clientilor cât mai curând posibil.
toarele beneficii sunt considerate beneficii nepecuniare minore acceptabile numai dacă ele constau în: 

ii care se referă la un instrument financiar sau la un serviciu de investi
generice sau personalizate pentru a reflecta circumstanțele unui anumit client;  

(b) materiale scrise care provin de la o parte terță și care sunt comandate și plătite de un emitent 
ial emitent pentru a promova o emisiune nouă a societ
tită de către emitent pentru a elabora în mod continuu astfel de materiale, cu 

fie clar comunicată în materiale și ca materialele să fie puse simultan la dispozi
 le primească sau publicului larg;  

e, seminare și alte evenimente de formare având ca temă avantajele 
unui anumit instrument financiar sau ale unui serviciu de investiții;  

rezonabilă, cum ar fi alimente și băuturi în cursul unei întâlniri de afaceri sau al 
e, al unui seminar sau al altor evenimente de formare menționate la litera (c); 

(e) alte beneficii nepecuniare minore care, conform statelor membre, au capacitatea de a spori calitatea 
i care, având în vedere nivelul total al beneficiilor acordate de o entitate sau de un 

, prin amploarea și natura lor, să afecteze obligația bancii de a ac

Beneficiile nepecuniare minore acceptabile sunt rezonabile și proporționale și nu riscă, prin amploarea lor, s
ă fie în detrimentul intereselor clientului relevant.  

Beneficiile nepecuniare minore sunt comunicate înainte de furnizarea serviciilor de investiții sau serviciilor auxiliare 
i. Beneficiile nepecuniare minore pot fi descrise în mod generic. 

                                                                                                                             
la elaborarea analizei financiare a emitentului de instrumente financiare, efectueaza/obtine 

ii de cooperare cu emitentul de instrumente 
cu emitentul de instrumente financiare;  

ancii/Subsidiarei de prevenire si gestionare a posibilelor conflicte de interese pot 
fi obtinute la sediul central al fiecareia dintre acestea sau prin inaintarea unei solicitari scrise la datele de contact mai sus 

toare la politica privind conflictele de interese adoptata de Banca/Subsidiare vor putea fi puse 

(furnizate) de terțe parti în legătură cu 
ii (principal sau auxiliar) clientului. Exemple de astfel de stimulente monetare sunt, în 

, comisioane de tip trailer și 
ățile de administrare a 

ctele de interese care apar între 
direct sau indirect legată de ele 

rui serviciu de investiții și a oricărui 
ii a acestor servicii, inclusiv pe cele cauzate de primirea de stimulente de la terți sau 

ilor toate onorariile, comisioanele sau beneficiile pecuniare primite de la terți în legătură cu 
serviciile, cu exceptia celor care sporesc calitatea serviciilor furnizate clientilor. Stimulentele care nu reprezinta o 

ciilor furnizate trebuie sa fie transferate clientilor cât mai curând posibil. 
ele constau în:  

la un instrument financiar sau la un serviciu de investiții și care sunt 

tite de un emitent din sectorul 
a societății sau în cazul cărora 

tre emitent pentru a elabora în mod continuu astfel de materiale, cu 
fie puse simultan la dispoziția tuturor 

avantajele și caracteristicile 

uturi în cursul unei întâlniri de afaceri sau al 
ionate la litera (c); și  

(e) alte beneficii nepecuniare minore care, conform statelor membre, au capacitatea de a spori calitatea 
cordate de o entitate sau de un 

ia bancii de a acționa în interesul 

, prin amploarea lor, să influențeze 

ii sau serviciilor auxiliare 



   
Cercetările puse de către părți terțe la dispozi
sau alte servicii de investiții sau servicii auxiliare nu sunt considerate stimulente dac
dintre elementele următoare:  

(a) plăți directe efectuate de firma de investi

(b) plăți dintr-un cont separat de pl
următoarele condiții referitoare la operarea contului: 

(i) contul de plăți de cercetare este alimentat cu taxa special
(ii) ca parte a procesului prin care instituie un co
cercetare cu clienții lor, banca stabileste 
administrativă internă;  
(iii) banca răspunde pentru contul de pl
(iv) banca evaluează cu regularitate calitatea cercet
calitate și a capacității cercet

(c) Când recurg la un cont de plăți de cercetare, banca fur
(i) înainte de a furniza clien
bugetul de cercetare și la cuantumul taxei de cercetare estimate pentru fiecare client; 
(ii) informații anuale cu privire la costurile totale suportate de fiecare client pentru cercet
de părți terțe.  

 
Daca banca operează un cont de plăți de cercetare are 
a autorităților competente, un rezumat cu furnizorii pl
perioadă de timp determinată, beneficiile și serviciile primite de banca 
cont și bugetul stabilit de firmă pentru perioada respectiv
cazul în care în cont rămân fonduri neutilizate.
 
De asemenea, RBRO are obligatia de a informa clientii, ex

- costurile si cheltuielile legate de furnizarea de servicii de investitii financiare/auxiliare, 
- costuri aferente producerii și administr

 
Atunci când calculează costurile și cheltuielile pe baz
pentru costurile și cheltuielile preconizate. În cazul în care costurile efective nu sunt disponibile, RBRO face estim
rezonabile ale acestor costuri. RBRO revizuieste ipotezele 
ajustare a acestor ipoteze, dacă este necesar.

RBRO furnizeaza informații ex-post anuale cu privire la toate costurile 
(instrumentelor) financiar(e), cât și serviciului (servic
aceasta a recomandat sau a comercializat instrumentul (instrumentele) financiar(e) sau în cazul în care a furnizat 
clientului documentul cu informații-cheie 
instrumentul (instrumentele) financiar(e) respective 
respectiv în cursul anului. Aceste informații se bazeaz
de informații agregate pot fi furnizate cu privire la costurile 
financiare, alături de orice raportare periodic

 
I. Elementele minime necesare derularii tranzactiilor cu instrumente financiare

 
In scopul derularii tranzactiilor cu instrumente financiare, trebuie intrunite urmatoarele conditii minime:
- luarea la cunostinta de catre Client a prezentului Document de Prezent
- incheierea unui Contract (insotit de anexe) si semnarea Cererii de deschidere cont;

  
e la dispoziția bancii care furnizează clienților servicii de administrare de portofolii 

servicii auxiliare nu sunt considerate stimulente dacă sunt primite în schimbul oric

i directe efectuate de firma de investiții din resursele sale proprii:  

un cont separat de plăți de cercetare care este controlat de banca, dac
ii referitoare la operarea contului:  

i de cercetare este alimentat cu taxa specială de cercetare impusă
(ii) ca parte a procesului prin care instituie un cont de plăți de cercetare și convin asupra unei taxe de 

ii lor, banca stabileste și evaluează cu regularitate un buget de cercetare ca m

spunde pentru contul de plăți de cercetare;  
cu regularitate calitatea cercetărilor achiziționate pe baza unor criterii solide de 

ii cercetărilor respective de a contribui la decizii de investiții mai bune. . 
i de cercetare, banca furnizează clienților următoarele informa

(i) înainte de a furniza clienților un serviciu de investiții, informații cu privire la cuantumul înscris în 
i la cuantumul taxei de cercetare estimate pentru fiecare client; 

ii anuale cu privire la costurile totale suportate de fiecare client pentru cercet

i de cercetare are și obligația de a pune la dispoziție, la cererea clien
mpetente, un rezumat cu furnizorii plătiți din contul respectiv, cuantumul total pl

i serviciile primite de banca și o comparație dintre cuantumul total cheltuit din 
pentru perioada respectivă, consemnând în acest rezumat fiecare restituire sau report, în 

mân fonduri neutilizate. 

De asemenea, RBRO are obligatia de a informa clientii, ex-ante si ex-post (cel putin anual), privind:
costurile si cheltuielile legate de furnizarea de servicii de investitii financiare/auxiliare,  

i administrării instrumentelor financiare. 

i cheltuielile pe bază ex-ante, RBRO utilizează costurile suportate efectiv ca substituent 
i cheltuielile preconizate. În cazul în care costurile efective nu sunt disponibile, RBRO face estim

rezonabile ale acestor costuri. RBRO revizuieste ipotezele ex ante pe baza experienței dobândite 
este necesar. 

anuale cu privire la toate costurile și cheltuielile aferente atât instrumentului 
i serviciului (serviciilor) de investiții și serviciului (serviciilor) auxiliar(e), în cazul în care 

aceasta a recomandat sau a comercializat instrumentul (instrumentele) financiar(e) sau în cazul în care a furnizat 
cheie și documentul cu informații-cheie destinate investitorilor în leg

instrumentul (instrumentele) financiar(e) respective și în cazul în care are sau a avut o relație permanent
ii se bazează pe costurile suportate și sunt furnizate în mod personalizat. Astfel 

ii agregate pot fi furnizate cu privire la costurile și cheltuielile aferente serviciilor de investi
turi de orice raportare periodică adresată clienților. 

Elementele minime necesare derularii tranzactiilor cu instrumente financiare 

In scopul derularii tranzactiilor cu instrumente financiare, trebuie intrunite urmatoarele conditii minime:
luarea la cunostinta de catre Client a prezentului Document de Prezentare; 
incheierea unui Contract (insotit de anexe) si semnarea Cererii de deschidere cont; 

                                                                                                                             
ilor servicii de administrare de portofolii 

sunt primite în schimbul oricăruia 

re este controlat de banca, dacă sunt îndeplinite 

ă clienților;  
i convin asupra unei taxe de 

cu regularitate un buget de cercetare ca măsură 

ionate pe baza unor criterii solide de 
ii mai bune. .  

toarele informații:  
ii cu privire la cuantumul înscris în 

i la cuantumul taxei de cercetare estimate pentru fiecare client;  
ii anuale cu privire la costurile totale suportate de fiecare client pentru cercetările efectuate 

ie, la cererea clienților săi sau 
i din contul respectiv, cuantumul total plătit acestora într-o 

ie dintre cuantumul total cheltuit din 
, consemnând în acest rezumat fiecare restituire sau report, în 

post (cel putin anual), privind: 

rile suportate efectiv ca substituent 
i cheltuielile preconizate. În cazul în care costurile efective nu sunt disponibile, RBRO face estimări 

ei dobândite ex post și opereaza o 

i cheltuielile aferente atât instrumentului 
i serviciului (serviciilor) auxiliar(e), în cazul în care 

aceasta a recomandat sau a comercializat instrumentul (instrumentele) financiar(e) sau în cazul în care a furnizat 
cheie destinate investitorilor în legătură cu 

ie permanentă cu clientul 
i sunt furnizate în mod personalizat. Astfel 

i cheltuielile aferente serviciilor de investiții și instrumentelor 

In scopul derularii tranzactiilor cu instrumente financiare, trebuie intrunite urmatoarele conditii minime: 



   
- Clientul va face dovada detinerii in contul sau a sumelor de bani/instrumentelor financiare necesare in vederea 

efectuarii tranzactiilor. Acesta trebuie sa puna la dispozitia 
mobiliare ce formeaza obiectul unei tranzactii de vanzare, cat si sumele de bani necesare achizitionarii de 
instrumente financiare pe contul acestuia (inclusiv comisionul si/sau orice alte impozite datorate). Tranzactiile de 
vanzare in lipsa vor fi conditionate de incheierea
efectua cu respectarea reglementarilor in vigoare. De asemenea, tranzactiile de cumparare in marja vor fi 
conditionate de existenta unui contract in acest sens. 

- Clientul va transmite Bancii/Subsidiarei 
aceasta/acestea in scopul efectuarii si finalizarii unei tranzactii (cereri de transfer instrumente financiare catre/din 
Depozitarul Central sau de la alti custozi, cere
piata reglementata din Romania dupa listarea acestora pe o alta piata externa reglementata, cereri de transfer 
numerar, etc.); 

- Cu privire la valorile mobilare tranzactionate atat pe 
Banca/Subsidiara isi rezerva dreptul sa refuze o tranzactie de vanzare a unor valori mobiliare daca acestea nu sunt 
detinute (decontate sau in curs de decontare) in contul Clientului deschis la B
obiectul unui contract de imprumut. In plus, Clientul intelege si este de acord sa nu efectueze tranzactii intra
respectivele valorile mobiliare, in cazul in care tranzactia de vanzare are loc pe o alta piata decat ce

 
Clientii care solicita serviciul de tranzactionare prin internet, dupa semnarea documentatiei de deschidere de cont, vor 
putea accesa direct contul individual deschis la Raiffeisen Bank S.A. si transmite ordine/instructiuni in baza numelui
utilizator si a doua parole (una pentru vizualizarea ordinelor de tranzactionare, a soldului disponibil si a portofoliului de
instrumente financiare si o a doua parola pentru introducerea ordinelor de tranzactionare, transfer de fonduri banesti). 
Cele doua parole vor fi modificate periodic de catre Client. Raiffeisen BankS.A. va confirma inregistrarea ordinului dupa 
introducerea acestuia de catre Client si va solicita acestuia din urma reconfirmarea ordinului anterior executiei.
  
J. Locurile de trazactionare a instrumentelor financiare

 
Raiffeisen Bank S.A. executa ordinele de tranzactionare a produselor de trezorerie (piata valutara, monetara, produse 
structurate, produse financiare cu venit fix) la sediile Bancii in cadrul programului de lucru 
tranzactionate.  

 
Raiffeisen Bank S.A. pastreaza in custodie sau in conturile specifice deschise instrumentele financiare tranzactionate atat 
pe pietele reglementate de capital, cat si in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare s
reglementate. De asemenea, Banca are in vedere instrumente financiare tranzactionate in Romania, in state membre ale 
Uniunii Europene (UE), dar si in alte state care nu sunt membre UE.  
 
Raiffeisen Bank S.A. executa tranzactiile pe pi
alternativ de tranzactionare din Romania autorizat de A.S.F. precum si in locurile de tranzactionare mentionate in cadrul 
Politicii de executare a ordinelor a Raiffeisen Bank S.A
aprobarea axpresa a Clientului si in conditiile prevederilor legale in vigoare. 
 
Raiffeisen Bank S.A. preia de la clientii sai ordine de tranzactionare pentru valorile mobiliare ale emitentilor 
tranzactionati pe pietele de capital mentionate de catre aceasta in Politica sa de executare a ordinelor si le transmite spre
executie catre un alt intermediar. Valorile mobiliare tranzactionate atat pe piata de capital din Romania, cat si pe o alta 
piata reglementata externa, pot fi obiectul tranzactiilor de pe oricare dintre pietele respective.
 
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. distribuie unitatile de fond in calitate de societate de administrare numai catre 
investitori care au conturi deschise la Raiffeisen Bank S.A..
unitati teritoriale a Raiffeisen Bank S.A.. Lista unitatilor Raiffeisen Bank S.A. prin care se realizeaza distributia va fi 
actualizata periodic si publicata pe website-
 

  
Clientul va face dovada detinerii in contul sau a sumelor de bani/instrumentelor financiare necesare in vederea 
efectuarii tranzactiilor. Acesta trebuie sa puna la dispozitia Bancii/Subsidiarei, anterior efectuarii tranzactiei, valorile 

za obiectul unei tranzactii de vanzare, cat si sumele de bani necesare achizitionarii de 
instrumente financiare pe contul acestuia (inclusiv comisionul si/sau orice alte impozite datorate). Tranzactiile de 
vanzare in lipsa vor fi conditionate de incheierea unui contract de imprumut si a unuia de vanzare in lipsa si se vor 
efectua cu respectarea reglementarilor in vigoare. De asemenea, tranzactiile de cumparare in marja vor fi 
conditionate de existenta unui contract in acest sens.  

ii/Subsidiarei ordinele de vanzare/cumparare precum si orice alt document solicitat de 
aceasta/acestea in scopul efectuarii si finalizarii unei tranzactii (cereri de transfer instrumente financiare catre/din 
Depozitarul Central sau de la alti custozi, cereri de transfer transfrontaliere pentru valori mobiliare tranzactionate pe 
piata reglementata din Romania dupa listarea acestora pe o alta piata externa reglementata, cereri de transfer 

Cu privire la valorile mobilare tranzactionate atat pe piata din Romania cat si pe alte piete externe reglementate, 
Banca/Subsidiara isi rezerva dreptul sa refuze o tranzactie de vanzare a unor valori mobiliare daca acestea nu sunt 
detinute (decontate sau in curs de decontare) in contul Clientului deschis la Banca/Subsidiara sau daca nu fac 
obiectul unui contract de imprumut. In plus, Clientul intelege si este de acord sa nu efectueze tranzactii intra
respectivele valorile mobiliare, in cazul in care tranzactia de vanzare are loc pe o alta piata decat ce

Clientii care solicita serviciul de tranzactionare prin internet, dupa semnarea documentatiei de deschidere de cont, vor 
putea accesa direct contul individual deschis la Raiffeisen Bank S.A. si transmite ordine/instructiuni in baza numelui
utilizator si a doua parole (una pentru vizualizarea ordinelor de tranzactionare, a soldului disponibil si a portofoliului de
instrumente financiare si o a doua parola pentru introducerea ordinelor de tranzactionare, transfer de fonduri banesti). 

doua parole vor fi modificate periodic de catre Client. Raiffeisen BankS.A. va confirma inregistrarea ordinului dupa 
introducerea acestuia de catre Client si va solicita acestuia din urma reconfirmarea ordinului anterior executiei.

trazactionare a instrumentelor financiare 

tranzactionare a produselor de trezorerie (piata valutara, monetara, produse 
structurate, produse financiare cu venit fix) la sediile Bancii in cadrul programului de lucru 

pastreaza in custodie sau in conturile specifice deschise instrumentele financiare tranzactionate atat 
pe pietele reglementate de capital, cat si in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare s

a are in vedere instrumente financiare tranzactionate in Romania, in state membre ale 
Uniunii Europene (UE), dar si in alte state care nu sunt membre UE.   

executa tranzactiile pe piata reglementata respectiv Bursa de Valori Bucuresti (B.V.B.) sau in sistemul 
alternativ de tranzactionare din Romania autorizat de A.S.F. precum si in locurile de tranzactionare mentionate in cadrul 
Politicii de executare a ordinelor a Raiffeisen Bank S.A.. Raiffeisen Bank S.A. intermediaza si tranzactii OTC cu 
aprobarea axpresa a Clientului si in conditiile prevederilor legale in vigoare.  

. preia de la clientii sai ordine de tranzactionare pentru valorile mobiliare ale emitentilor 
tranzactionati pe pietele de capital mentionate de catre aceasta in Politica sa de executare a ordinelor si le transmite spre
executie catre un alt intermediar. Valorile mobiliare tranzactionate atat pe piata de capital din Romania, cat si pe o alta 

reglementata externa, pot fi obiectul tranzactiilor de pe oricare dintre pietele respective. 

distribuie unitatile de fond in calitate de societate de administrare numai catre 
Raiffeisen Bank S.A.. Distributia de unitati de fond se realizeaza prin reteaua de 

unitati teritoriale a Raiffeisen Bank S.A.. Lista unitatilor Raiffeisen Bank S.A. prin care se realizeaza distributia va fi 
-ul administratorului. 

                                                                                                                             
Clientul va face dovada detinerii in contul sau a sumelor de bani/instrumentelor financiare necesare in vederea 

, anterior efectuarii tranzactiei, valorile 
za obiectul unei tranzactii de vanzare, cat si sumele de bani necesare achizitionarii de 

instrumente financiare pe contul acestuia (inclusiv comisionul si/sau orice alte impozite datorate). Tranzactiile de 
unui contract de imprumut si a unuia de vanzare in lipsa si se vor 

efectua cu respectarea reglementarilor in vigoare. De asemenea, tranzactiile de cumparare in marja vor fi 

ordinele de vanzare/cumparare precum si orice alt document solicitat de 
aceasta/acestea in scopul efectuarii si finalizarii unei tranzactii (cereri de transfer instrumente financiare catre/din 

ri de transfer transfrontaliere pentru valori mobiliare tranzactionate pe 
piata reglementata din Romania dupa listarea acestora pe o alta piata externa reglementata, cereri de transfer 

piata din Romania cat si pe alte piete externe reglementate, 
Banca/Subsidiara isi rezerva dreptul sa refuze o tranzactie de vanzare a unor valori mobiliare daca acestea nu sunt 

anca/Subsidiara sau daca nu fac 
obiectul unui contract de imprumut. In plus, Clientul intelege si este de acord sa nu efectueze tranzactii intra-day cu 
respectivele valorile mobiliare, in cazul in care tranzactia de vanzare are loc pe o alta piata decat cea de cumparare. 

Clientii care solicita serviciul de tranzactionare prin internet, dupa semnarea documentatiei de deschidere de cont, vor 
putea accesa direct contul individual deschis la Raiffeisen Bank S.A. si transmite ordine/instructiuni in baza numelui de 
utilizator si a doua parole (una pentru vizualizarea ordinelor de tranzactionare, a soldului disponibil si a portofoliului de 
instrumente financiare si o a doua parola pentru introducerea ordinelor de tranzactionare, transfer de fonduri banesti). 

doua parole vor fi modificate periodic de catre Client. Raiffeisen BankS.A. va confirma inregistrarea ordinului dupa 
introducerea acestuia de catre Client si va solicita acestuia din urma reconfirmarea ordinului anterior executiei. 

tranzactionare a produselor de trezorerie (piata valutara, monetara, produse 
structurate, produse financiare cu venit fix) la sediile Bancii in cadrul programului de lucru aferent produselor 

pastreaza in custodie sau in conturile specifice deschise instrumentele financiare tranzactionate atat 
pe pietele reglementate de capital, cat si in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare sau in afara pietelor 

a are in vedere instrumente financiare tranzactionate in Romania, in state membre ale 

ata reglementata respectiv Bursa de Valori Bucuresti (B.V.B.) sau in sistemul 
alternativ de tranzactionare din Romania autorizat de A.S.F. precum si in locurile de tranzactionare mentionate in cadrul 

.. Raiffeisen Bank S.A. intermediaza si tranzactii OTC cu 

. preia de la clientii sai ordine de tranzactionare pentru valorile mobiliare ale emitentilor 
tranzactionati pe pietele de capital mentionate de catre aceasta in Politica sa de executare a ordinelor si le transmite spre 
executie catre un alt intermediar. Valorile mobiliare tranzactionate atat pe piata de capital din Romania, cat si pe o alta 

distribuie unitatile de fond in calitate de societate de administrare numai catre 
Distributia de unitati de fond se realizeaza prin reteaua de 

unitati teritoriale a Raiffeisen Bank S.A.. Lista unitatilor Raiffeisen Bank S.A. prin care se realizeaza distributia va fi 



   
Operatiunile cu unitati de fond se mai pot realiza si prin intermediul serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank S.A..
 
K. Comisioanele si tarifele, taxele si impozitele asociate tranzactiilor cu instrumente financiare realizate 
Grupului Raiffeisen Bank 
 
Tarifele si costurile conexe pentru serviciile prestate de Banca/Subsidiara sunt prezentate detaliat in contractele si anexel
specifice pe care Clientul le incheie cu Banca/Subsidiara in functie de produsul sau s
unitatile de fond sunt prezentate in documentele fondurilor de investitii. Modificarea acestora se realizeaza numai prin 
acordul partilor, prin incheierea unui act aditional la contractul incheiat intre Client si Banca/
mentionate in contractele incheiate intre client si Banca/Subsidiara.
 
In cazul tranzactiilor executate pe piata de capital din Romania, comisionul perceput Clientului include taxele de 
tranzactionare si decontare datorate, corespunzatoare executiei ordinelor si decontarii tranzactiilor. Pentru tranzactiile ce 
se vor executa pe pietele externe in numele Clientului, comisionul perceput de Raiffeisen Bank S.A. este mentionat explicit 
in anexa la Contractul de intermediere finan
transfer datorate tertilor si precizate in acelasi document. Comisionul de tranzactionare suportat, precum si taxele de 
custodie/transfer vor fi evidentiate in extrasul contului fiecar
Banca/Subsidiara informeaza Clientul, prin modalitatea convenita prin contractele specifice incheiate de parti, asupra 
posibilitatii aparitiei altor costuri si taxe pentru Client, inclusiv cele asociate tranzactiilor in leg
financiar sau cu serviciul de investitii, care nu se pl
Banca/Subsidiara.  
 
Comisioanele si taxele percepute de catre institutiile pietei (burse, depozitari centrali, case de compensare), 
de B.N.R. pentru operatiunile derulate pe pietele financiare sunt disponibile pe paginile de internet ale acestora: 
www.bvb.ro, www.depozitarulcentral.ro, www.asfromania.ro
 
Impozitul pe castigul rezultat din transferul titlurilor de valoare 
 
Impozitul pe castigul realizat de Clientii Bancii/S.A.I. Raiffeisen Asset Manageme
valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se calculeaza, retine si vireaz
bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si complet
ulterioare. Raiffeisen Bank S.A. / S.A.I. Raiffeisen Asset Management  au obligatia transmiterii catre fiecare client a 
informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Raiffeisen Bank S.A./S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
tranzactiilor cu titluri de valoare.   
 
Mentiuni privind impozitarea veniturilor obtinute de clienti pentru produsele MiFID II ale Raiffeisen Bank S.A./ S.A.I. 
Raiffeisen Asset Management S.A., sunt prezentate in contractele cadru ale
de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
In vederea indeplinirii obligatiilor fiscale, clientul persoana fizica sau juridica nerezidenta 
reprezentant fiscal/persoana imputernicita legal in Romania si sa prezinte certificat de rezidenta fiscala emis de 
autoritatea fiscala din statul sau de rezidenta.
 
 
L. Controlul intern aferent activitatii specifice pietei de capital
 
Pentru supravegherea respectarii de catre Banca/Subsidiara si personalului acestora a legislatiei, atat in cadrul Bancii cat 
si in cadrul Subsidiarei prin ofiterii de conformitate autorizati la ASF la nivel de entitate financiara. Eventualele reclama

  
Operatiunile cu unitati de fond se mai pot realiza si prin intermediul serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank S.A..

K. Comisioanele si tarifele, taxele si impozitele asociate tranzactiilor cu instrumente financiare realizate 

Tarifele si costurile conexe pentru serviciile prestate de Banca/Subsidiara sunt prezentate detaliat in contractele si anexel
specifice pe care Clientul le incheie cu Banca/Subsidiara in functie de produsul sau serviciul dorit de Client, iar pentru 
unitatile de fond sunt prezentate in documentele fondurilor de investitii. Modificarea acestora se realizeaza numai prin 
acordul partilor, prin incheierea unui act aditional la contractul incheiat intre Client si Banca/Subsidiara sau in conditiile 
mentionate in contractele incheiate intre client si Banca/Subsidiara. 

In cazul tranzactiilor executate pe piata de capital din Romania, comisionul perceput Clientului include taxele de 
corespunzatoare executiei ordinelor si decontarii tranzactiilor. Pentru tranzactiile ce 

se vor executa pe pietele externe in numele Clientului, comisionul perceput de Raiffeisen Bank S.A. este mentionat explicit 
in anexa la Contractul de intermediere financiara, inclusiv/la care se adauga taxele de tranzactionare, custodie si 
transfer datorate tertilor si precizate in acelasi document. Comisionul de tranzactionare suportat, precum si taxele de 
custodie/transfer vor fi evidentiate in extrasul contului fiecarui Client. 
Banca/Subsidiara informeaza Clientul, prin modalitatea convenita prin contractele specifice incheiate de parti, asupra 

iei altor costuri si taxe pentru Client, inclusiv cele asociate tranzactiilor in leg
ii, care nu se platesc prin intermediul Bancii/Subsidiarei si nu sunt impuse de catre 

Comisioanele si taxele percepute de catre institutiile pietei (burse, depozitari centrali, case de compensare), 
de B.N.R. pentru operatiunile derulate pe pietele financiare sunt disponibile pe paginile de internet ale acestora: 

www.asfromania.ro, www.bnro.ro . 

Impozitul pe castigul rezultat din transferul titlurilor de valoare  

Impozitul pe castigul realizat de Clientii Bancii/S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. din transferul titlurilor de 
valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se calculeaza, retine si vireaz
bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si complet

/ S.A.I. Raiffeisen Asset Management  au obligatia transmiterii catre fiecare client a 
iilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 

rile ulterioare. 

Raiffeisen Bank S.A./S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu acorda consultanta privind 

Mentiuni privind impozitarea veniturilor obtinute de clienti pentru produsele MiFID II ale Raiffeisen Bank S.A./ S.A.I. 
Raiffeisen Asset Management S.A., sunt prezentate in contractele cadru ale Bancii si in prospectele fondurilor administrate 
de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. 
In vederea indeplinirii obligatiilor fiscale, clientul persoana fizica sau juridica nerezidenta trebuie s

a legal in Romania si sa prezinte certificat de rezidenta fiscala emis de 
autoritatea fiscala din statul sau de rezidenta. 

Controlul intern aferent activitatii specifice pietei de capital 

Pentru supravegherea respectarii de catre Banca/Subsidiara si personalului acestora a legislatiei, atat in cadrul Bancii cat 
si in cadrul Subsidiarei prin ofiterii de conformitate autorizati la ASF la nivel de entitate financiara. Eventualele reclama

                                                                                                                             
Operatiunile cu unitati de fond se mai pot realiza si prin intermediul serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank S.A..  

K. Comisioanele si tarifele, taxele si impozitele asociate tranzactiilor cu instrumente financiare realizate prin intermediul 

Tarifele si costurile conexe pentru serviciile prestate de Banca/Subsidiara sunt prezentate detaliat in contractele si anexele 
erviciul dorit de Client, iar pentru 

unitatile de fond sunt prezentate in documentele fondurilor de investitii. Modificarea acestora se realizeaza numai prin 
Subsidiara sau in conditiile 

In cazul tranzactiilor executate pe piata de capital din Romania, comisionul perceput Clientului include taxele de 
corespunzatoare executiei ordinelor si decontarii tranzactiilor. Pentru tranzactiile ce 

se vor executa pe pietele externe in numele Clientului, comisionul perceput de Raiffeisen Bank S.A. este mentionat explicit 
ciara, inclusiv/la care se adauga taxele de tranzactionare, custodie si 

transfer datorate tertilor si precizate in acelasi document. Comisionul de tranzactionare suportat, precum si taxele de 

Banca/Subsidiara informeaza Clientul, prin modalitatea convenita prin contractele specifice incheiate de parti, asupra 
iei altor costuri si taxe pentru Client, inclusiv cele asociate tranzactiilor in legatura cu instrumentul 

i nu sunt impuse de catre 

Comisioanele si taxele percepute de catre institutiile pietei (burse, depozitari centrali, case de compensare), de A.S.F. si 
de B.N.R. pentru operatiunile derulate pe pietele financiare sunt disponibile pe paginile de internet ale acestora: 

din transferul titlurilor de 
valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se calculeaza, retine si vireaza catre 
bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

/ S.A.I. Raiffeisen Asset Management  au obligatia transmiterii catre fiecare client a 
iilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 

nu acorda consultanta privind tratamentul fiscal al 

Mentiuni privind impozitarea veniturilor obtinute de clienti pentru produsele MiFID II ale Raiffeisen Bank S.A./ S.A.I. 
Bancii si in prospectele fondurilor administrate 

trebuie sa-si numeasca un 
a legal in Romania si sa prezinte certificat de rezidenta fiscala emis de 

Pentru supravegherea respectarii de catre Banca/Subsidiara si personalului acestora a legislatiei, atat in cadrul Bancii cat 
si in cadrul Subsidiarei prin ofiterii de conformitate autorizati la ASF la nivel de entitate financiara. Eventualele reclamatii 



   
cu privire la serviciile prestate de Banca/Subsidiara 
Bancii/Subsidiarei sau personal reprezentantilor de control intern astfel: 
 
Raiffeisen Bank S.A. – la adresa de email mifid.office@raiffeisen.ro
S.A.I. Raiffeisen Asset Management SA – la adresa de email 
306 17 27, urmand ca acestia sa primeasca in scris rezultatul investigatiei efectuate ca urmare a sesizarii facute in 
termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data inregistrarii reclamatiei. 
 
Respectivele reclamatii vor fi inregistrate in Registrul Reclamatiilor tinut de catre Banca/Subsidiara. 
 
 
 
Raiffeisen Bank S.A. si subsidiara sa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu 
operatiunile efectuate in afara cadrului descris in cadrul acestui Document de prezentare.
 
 

  
privire la serviciile prestate de Banca/Subsidiara pot fi adresate in scris de catre clienti la sediul central (social) al

Bancii/Subsidiarei sau personal reprezentantilor de control intern astfel:  

mifid.office@raiffeisen.ro sau la nr. de telefon: (004) 021 306 40 85
la adresa de email office@raiffeisenfonduri.ro sau la nr de telefon: (004) 021 

306 17 27, urmand ca acestia sa primeasca in scris rezultatul investigatiei efectuate ca urmare a sesizarii facute in 
termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data inregistrarii reclamatiei.  

reclamatii vor fi inregistrate in Registrul Reclamatiilor tinut de catre Banca/Subsidiara. 

i subsidiara sa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu isi asuma nici o r
descris in cadrul acestui Document de prezentare. 

                                                                                                                             
pot fi adresate in scris de catre clienti la sediul central (social) al 

sau la nr. de telefon: (004) 021 306 40 85 
sau la nr de telefon: (004) 021 

306 17 27, urmand ca acestia sa primeasca in scris rezultatul investigatiei efectuate ca urmare a sesizarii facute in 

reclamatii vor fi inregistrate in Registrul Reclamatiilor tinut de catre Banca/Subsidiara.  

nici o raspundere pentru 


