Notificare privind ordinele limita referitoare la tranzactiile de schimb valutar

In masura in care clientii solicita incheierea unor tranzactii de schimb valutar cu Raiffeisen Bank, aceasta
se va face in baza termenilor si conditiilor prevazute de Contractul cadru de trezorerie care se
completeaza cu Conditiile Generale Bancare, precum si, in cazul ordinelor limita de schimb valutar, in
baza prevederilor si conditiilor mentionate in prezenta Notificare.
Un ordin limita implica stabilirea de catre client a unei cotatii tinta, la care clientul este dispus sa incheie
o tranzactie cu Raiffeisen Bank si care urmareste obtinerea unui pret mai favorabil decat cel care poate
fi oferit de Raiffeisen Bank la momentul depunerii ordinului, pe perioada valabilitatii ordinului indicata in
cuprinsul acestuia. Atunci cand plasati un ordin limita va asumati faptul ca renuntati la certitudinea
executarii tranzactiei in schimbul posibilitatii de a obtine o cotatie imbunatatita in cadrul perioadei de
valabilitate a ordinului. Perioada de valabilitate a ordinului inceteaza la expirarea acestuia sau la
incheierea tranzactiei fara a depasi perioada de valabilitate a ordinului.
Tipurile de ordine limita in functie de perioada de valabilitate acceptate de Raiffeisen Bank sunt:
• DAY – valabil pana la finalul zilei (ora 23.59 EET);
• End at / Date - valabil pana la o anumita data si ora;
• GTC (Good Till Cancel) - valabil pana la momentul anularii de catre client sau pana la atingerea
pretului si incheierea tranzactiei.
Ordinele limita pot fi plasate catre Raiffeisen Bank in zilele lucratoare, in intervalul orar 9.00-17.00.
In cazul in care ordinul transmis de catre dumneavoastra este acceptat de Banca, in vederea executiei,
dupa ora 17.00, tranzactia va fi incheiata si decontata in urmatoarea zi lucratoare.
Ordinele limita End at/Date si / sau GTC pot fi plasate prin telefon pentru notional ce depaseste 500.000
eur (sau echivalent), iar ordinele DAY pentru notional de peste 100.000 eur (sau echivalent).
Atingerea de catre nivelul pietei a cotatiei indicate de dumneavoastra in ordinul limita, nu este de natura
sa atraga incheierea tranzactiei cu Raiffeisen Bank si nici nu obliga banca in acest sens. Ordinul limita
va fi executat atunci cand Raiffeisen Bank este pregatita conform procedurilor interne sa incheie tranzactia
conform instructiunii transmise de dumneavoastra si la cotatia pe care ati solicitat-o.
Orice preț oferit de Raifeisen Bank include o marja perceputa de Raiffeisen Bank, stabilita in functie de
tipul de client și tranzacțiile de schimb valutar pe care clientul le execută cu Raiffeisen Bank. Raiffeisen
Bank nu are nicio obligație de a dezvălui suma specifica reprezentand marja. La stabilirea marjei
Raiffeisen Bank poate lua în considerare factori precum lichiditatea pietei valutare, dimensiunea
tranzacției, costurile de risc de credit, utilizarea limitelor de risc, costurile procesării, eforturile de vânzare
și orice alte conditii relevante. Raiffeisen Bank poate oferi prețuri diferite pentru clienți diferiți in cazul
unor tranzacții de schimb valutar identice sau similare.
In cazul in care alegeti sa transmiteti ordine limita catre Raiffeisen Bank, sunteti de acord in mod expres
cu conditiile descrise in prezenta Notificare.

