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Cont clienti: RO53 BTRL RONC RT02 1740 1602, Banca Transilvania, Craiova

 Contract nou

 Inlocuieşte contractul nr.________ din _____/_____/_____
CONTRACT DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE
nr.___ / din _________

S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A. societate de servicii de investiţii financiare de naţionalitate română, cu sediul în Craiova,
Str. Mihai Viteazu, nr.4 cod poştal: 200759, tel. 0251/410502, fax. 0251/418215, e-mail office@olteniagrup.ro, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Dolj sub nr. J16/866/1996, Cod Unic de Identificare nr. 8579448, autorizată ca Societate de Servicii de
Investitii Financiare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prin Decizia nr. 2765/2003, înregistrată în
Registrul C.N.V.M. sub nr. PJR01/SSIF/160061, cont RO80 BTRL RONCRT02 1740 1601, deschis la Banca Transilvania,
Sucursala Craiova, reprezentată prin SĂNDIŢĂ Adrian Victor având funcţia de Director, în calitate de Intermediar (denumit în cele
ce urmează după caz OLTENIA GRUP INVEST S.A. sau „Intermediarul”), pe de o parte;
şi
Dl/Dna __________________, persoană fizică, având cetăţenia ___________________
identificat(ă) cu BI/CI/PA __________, CNP __________________________ ,
adresa completă _______________________________,
tel_________, fax_____________, email : _______________________,
în calitate de Client (denumit în continuare, după caz, şi Investitorul)
denumite în continuare, împreună, Părţile şi separat, Partea
AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
Serviciile de investiţii financiare pot fi prestate numai de către intermediari autorizaţi ce deţin cunoştinţele şi capacitatea necesară în
a acţiona profesionist în domeniul pieţei de capital;
Intermediarul, este o Societate de Servicii de Investitii Financiare (S.S.I.F.) legal constituită, autorizată şi înregistrata în
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, Legiinr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu
modificarile ulterioare şi ale Regulamentului nr. 32/2006, privind serviciile de investiţii financiare;
Intermediarul are angajaţi conducători, agenţi de servicii de investiţii financiare şi personal care asigură controlul intern al
activităţii, autorizaţi de A.S.F./C.N.V.M. şi înscrişi în Registrul A.S.F./C.N.V.M.;
Înainte de semnare prezentului Contract, Clientul declară că a primit, a citit şi a înţeles Documentul de prezentare al
Intermediarului (Anexa 1) şi e în măsură să ia decizii cu privire la derularea prezentului Contract în cunoştinţă de cauză,
asumându-şi integral riscurile deciziilor sale de investiţii;
Intermediarul are implementate proceduri adecvate pentru evidenţierea separată a instrumentelor financiare şi fondurilor aparţinând
clienţilor săi, în scopul protejării drepturilor de proprietate ale clienţilor cu privire la acestea, precum şi pentru prevenirea şi evitarea
conflictelor de interese;
Intermediarul nu va fi raspunzător pentru sumele de bani ale Clientului/ Investitorului, în intervalul în care banii se afla în
circuitul bancar, până la intrarea efectivă a acestora în contul Intermediarului sau al Clientului şi nici pentru riscurile ce derivă din
falimentul băncilor sau al agentului custode.
Părţile au convenit încheierea unui contract de servicii de investiţii financiare (denumit „Contractul”), în următoarele condiţii:
I . OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Intermediarul va presta Clientului, în numele şi în contul acestuia, servicii de investiţii financiare cu privire la instrumente
financiare tranzacţionate în cadrul pieţelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzacţionare, astfel cum aceste servicii de
investiţii financiare sunt indicate/solicitate de către Client, cu respectarea legii. Serviciile de investiţii financiare prestate de către
Intermediar, pentru şi în numele Clientului în baza prezentului Contract sunt:
 preia, transmite şi executa ordine de vâzare/cumpărare în numele şi pe contul Clientului în legatură cu unul sau mai
multe instrumente financiare;




preia şi execută în numele şi pe contul Clientului instrucţiunile de modificare a menţiunilor din Registru privind
dreptul de proprietate al clientului aferent tranzacţiilor efectuate, precum şi instrucţiunile Clientului aferente
modificării poziţiei din Registru ;
păstrează în siguranţă şi administrează instrumentele financiare din contul Clientului.

1.2. Prestarea serviciilor de investiţii financiare se va face potrivit cu solicitările, limitările şi condiţionările impuse de Client, în
conformitate cu prevederile prezentului Contract, ale Legii nr. 297/2004, precum şi cu reglementările A.S.F./C.N.V.M. şi ale
operatorilor pieţelor reglementate, cu urmărirea asigurării unei protecţii adecvate a Clientului, în funcţie de riscul indicat de Client
în Formularul - cerere de deschidere de cont (Anexa 2 la prezentul Contract) şi de obiectivele urmărite de acesta şi aduse la
cunoştinţa Intermediarului.
1.3. Intermediarul nu poate folosi activele Clientului în scopul garantării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu. Intermediarul
poate să se implice în finanţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare deţinute în numele Clientului
sau să folosească într-un alt mod aceste instrumente financiare pentru contul altui client de-al său, numai în cazul în care, printr-un
înscris separat, Clientul îşi exprimă acordul expres şi prealabil cu privire la folosirea instrumentelor în condiţiile specificate în acord.
1.4. Intermediarul va executa instrucţiunile Clientului în concordanţă cu reglementările aplicabile şi cu regulile deontologice care
guvernează activitatea sa. In cazul în care consideră că o anumită instrucţiune este în contradicţie cu reglementările aplicabile sau poate
conduce la încălcarea regulilor deontologice, intermediarul poate refuza justificat executarea instrucţiunii respective. Intermediarul va
comunica în cel mai scurt timp Clientului, în scris, motivele care au stat la baza refuzului.
1.5. Intermediarul poate presta servicii de investiţii financiare pentru Clientul faţă de care este, direct sau indirect, în conflict de
interese, doar dacă a dezvăluit acestuia, în prealabil, natura şi întinderea interesului său, fie în scris, fie telefonic şi dacă Clientul a
fost de acord să încheie tranzacţia în condiţiile prezentate de Intermediar. Prin semnarea prezentului Contract, Clientul este de acord
ca informarea sa şi acordul sau sa să fie realizate inclusiv telefonic şi înregistrate pe suport magnetic sau prin intermediul mijloacelor
de comunicare electronică.
1.6. Instrumentele financiare care fac obiectul serviciilor de investiţii financiare prestate conform prezentului Contract sunt cele
menţionate de către Client în Cererea de deschidere de cont (Anexa 2). Tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacţionate sunt
descrise în Documentul de Prezentare al Intermediarului (Anexa 1).
II. ACTIVITĂŢILE INTERMEDIARULUI ŞI CONDIŢIILE DE REALIZARE A ACESTORA
2.1. În exercitarea serviciilor de investiţii financiare Intermediarul va desfăşura, fără a se limita la acestea, următoarele activităţi şi
operaţiuni specifice:
a) realizarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare cu instrumente financiare, transferul şi distribuirea disponibilităţilor financiare
ce rezultă din tranzacţiile cu instrumente financiare, din drepturile aferente acestora, sau din fonduri băneşti puse la dispoziţie
de către Client, în conformitate cu prezentul Contract şi solicitările Clientului date în executarea prezentului Contract;
b) subscrierea, conversia, renunţarea, schimbul, transferul proprietăţii şi înregistrarea instrumentelor financiare, cu respectarea
prevederilor legale, precum şi asigurarea în bune condiţii a operaţiunilor de decontare a tranzacţiilor efectuate, în numele şi
pe seama Clientului;
c) orice alte servicii conexe serviciilor principale de investiţii financiare realizate pentru Client, inclusiv solicitarea modificării
datelor de identificare ale Clientului la registrele acţionarilor;
d) informarea permanentă a Clientului asupra caracteristicilor pieţelor reglementate, a instrumentelor financiare, riscurilor şi
beneficiilor care şi le asumă odată cu transmiterea ordinelor de tranzacţionare, precum şi asupra modificărilor legislaţiei
pieţei de capital şi a cerinţelor impuse în aceasta, de natură să afecteze buna executare a Contractului;
e) deschiderea, menţinerea şi operarea de conturi specifice pentru deţinerea instrumentelor financiare ale Clientului, precum şi
pentru deţinerea şi transferul fondurilor băneşti ale acestuia.
f) realizarea tranzacţiilor cu instrumente financiare în baza şi conform ordinelor de tranzacţionare primite de la Client/Investitor;
g) întocmirea şi raportarea către Client a următoarelor documente şi rapoarte:
1.
2.
3.

formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacţionare dat de Client;
formular de confirmare a executării ordinelor;
formular de raportare, format din extras de cont şi poziţia contului (portofoliul Clientului şi disponibilul existent în contul
acestuia).
Intermediarul notifică Clientului confirmarea executării ordinului de tranzacţionare de îndata ce este posibil şi cel mai târziu în
prima zi lucrătoare ce urmează executării acestuia.
Notificarea se face prin orice mijloc de comunicare aflat la dispoziţia Părţilor, în conformitate cu înţelegerea dintre Părţi. Orice
notificare, confirmare a tranzacţiei, transmitere a extrasului de cont, a soldurilor de valori mobiliare sau de numerar, se consideră a
fi îndeplinită la momentul comunicarii ei, fie prin luare de semnatură la sediu, fie prin primirea recipisei în cazul unei scrisori cu
confirmare de primire, fie prin primirea confirmării transmiterii în cazul faxului, fie prin primirea confirmarii de recepţie în cazul
transmiterii pe căile de comunicaţie electronică.
In prima saptămână a fiecarei luni calendaristice, Intermediarul notifică Clientului Formularul de raportare, în urma
tranzacţiilor efectuate în luna precedentă, prin mijloace convenite între părţi, conform Anexei 2.

h) ajustarea/corectarea în cel mai scurt timp posibil, în condiţiile reglementărilor A.S.F./C.N.V.M. şi ale operatorilor de piaţă,
oricăror erori comise în executarea ordinelor Clientului. Dacă Clientul şi/sau operatorul de piaţă nu anunţă Intermediarul
asupra unei erori constatate în executarea ordinelor Clientului în termen de 24 ore consecutive de la comunicarea confirmării
tranzacţiei de către Intermediar, depăşirea acestui termen este considerată drept acceptare şi validare necondiţionată de către
Client a operaţiunii efectuate şi exonerarea de răspundere a Intermediarului, nici o corecţie nemaiputând fi efectuată după
expirarea termenului menţionat anterior;
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i) în cazul în care instrumentele financiare nu sunt disponibile în cont cel mai târziu la data efectuării tranzacţiei, Intermediarul
poate refuza efectuarea tranzacţiei.
j) Clientul este pe deplin răspunzător de transferul fondurilor băneşti pentru decontarea tranzacţiilor sale în timp util astfel încât
fondurile să fie disponibile la decontare.
In cazul în care ulterior executării unei tranzactii, Clientul nu are fonduri suficiente, inclusiv comisionul de tranzacţionare,
taxele, impozitele şi alte cheltuieli auxiliare necesare pentru efectuarea şi finalizarea unei tranzacţii, în contul său deschis la
Intermediar, Intermediarul este împuternicit de către Client/Investitor să opereze în contul de instrumente
financiare/fonduri băneşti al acestuia şi să vândă orice instrumente financiare aparţinând Clientului, respectiv să folosească
sumele de bani aflate în cont, în scopul decontării tranzacţiei, inclusiv pentru acoperirea comisionului, taxelor impozitelor şi
altor cheltuieli ce trebuie suportate de către Client, putând îndeplini orice act subsecvent ce ar fi necesar în acest scop;
k) înregistrarea/stocarea/arhivarea tuturor documentelor, notificărilor, înregistrărilor şi corespondenţei purtate cu Clientul, în
special dar fără a se limita la, copii ale formularelor ordinelor de executare, formularelor de confirmare, de raportare, în
legătură cu tranzacţii cu instrumente financiare, operaţiuni de subscriere de instrumente financiare, conversie, plăţi, şi orice
ale operaţiuni conexe de instrumente financiare, la sediul Intermediarului.
2.2. Administrarea discreţionară a portofoliului individual al Clientului se poate face numai cu conditia încheierii unui contract de
administrare între Client şi Intermediar.
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INTERMEDIARULUI
3.1 Intermediarul este autorizat, în condiţiile legii, să deţină fondurile băneşti şi instrumentele financiare ale Clientului.
3.2 Intermediarul deschide, operează şi menţine în evidenţele sale un cont în numerar pe numele Clientului în vederea efectuării
plăţilor şi încasărilor aferente operaţiunilor cu valori mobiliare.
3.3 Intermediarul deschide, operează şi menţine un cont de instrumente financiare în numele Clientului în vederea efectuării de
tranzacţii cu instrumente financiare pe pieţele reglementate şi/sau sistemele alternative de tranzacţionare şi pentru efectuarea
modificărilor aferente în Registru. Intermediarul ţine evidenţa tuturor instrucţiunilor, operaţiunilor şi documentelor ce determină
modificarea poziţiilor din cadrul contului Clientului.
3.4 Intermediarul creditează contul curent de numerar al Clientului deschis în evidenţele sale cu, fără a se limita la:
a) sumele de bani pe care Clientul le avansează Intermediarului pentru efectuarea tranzacţiilor cu instrumente financiare;
b) dobânzile, dividendele şi orice alte sume cuvenite şi plătite Clientului la indicaţiile acestuia;
c) sumele nete de bani obţinute ca venituri în urma tranzacţiilor cu instrumente financiare, după deducerea comisionului de intremediere
şi a taxelor, impozitelor, dobânzilor şi altor cheltuieli adiacente pe care Intermediarul este obligat să le plăteasca în contul Clientului, în
legatură cu tranzacţiile cu instrumente financiare şi cu orice alte operaţiuni desfăşurate pentru acesta, în conformitate cu prezentul
Contract;
d) orice alte fonduri băneşti ce se cuvin Clientului/Investitorului din executarea prezentului Contract.
3.5 Intermediarul debitează contul curent de numerar al Clientului cu sumele datorate de acesta pentru decontarea tranzacţiilor
efectuate pe contul acestuia cu comisioanele convenite, precum şi cu orice sume datorate în baza prezentului Contract sau în temeiul
prevederilor legale. Toate sumele menţionate vor fi în lei, rotunjite, dacă este cazul, la două zecimale.
3.6
3.6.1 Intermediarul acţionează numai pe baza instrucţiunilor Clientului date în conformitate cu prezentul contract, cu excepţia
cazurilor în care legea sau părţile (prin acordul lor consemnat în scris) prevăd altfel.
3.6.2 Instrucţiunile Clientului cuprind ordinele de tranzacţionare şi orice comunicare adresată Intermediarului de către Client şi de către
persoanele autorizate în acest scop de client, în baza prezentului contract.
3.6.3 Intermediarul va executa instrucţiunile Clientului în concordanţă cu reglementările aplicabile şi cu regulile deontologice care
guvernează activitatea sa. In cazul în care consideră că o anumită instrucţiune este în contradicţie cu reglementările aplicabile sau poate
conduce la încalcărea de catre Intermediar a regulilor deontologice, Intermediarul poate refuza executarea instrucţiunii respective.
3.6.4 Intermediarul nu răspunde în caz de revocare a unui ordin în timpul şedinţei de tranzactionare şi care este executat înainte de a
putea fi anulat. Un ordin executat total nu poate fi revocat. Intermediarul nu răspunde, cu excepţia cazurilor de fraudă sau neglijenţă
din partea sa sau a salariaţilor săi, pentru pierderi ce pot sa apară ca urmare a întarzierii introducerii ordinului Clientului în sistemul
de tranzacţionare.
3.6.5 In cazul ordinelor de vanzare, Clientul autorizează în mod expres Intermediarul să transfere instrumentele financiare, obiect
al vânzării.
3.7 Toate sumele din creditul contului de numerar al Clientului sunt deţinute in contul „clienţi” deschis de intermediar la o bancă
aleasă de acesta şi nu vor putea fi folosite de Intermediar în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract. Sumele din
creditul contului de numerar al Clientului nu sunt purtatoare de dobandă pentru Client.
3.8 Intermediarul are obligaţia păstrării în siguranţă a valorilor mobiliare şi a fondurilor băneşti încredinţate de Client.
3.9 Intermediarul va furniza Clientului informaţii relevante, din surse publice, pentru ca acesta să poată lua decizia de a investi pe
care o consideră adecvată. Intermediarul va solicita Clientului informaţii referitoare la situaţia sa financiară, la experienţa
investiţională şi la obiectivele concrete ale serviciului solicitat, în scopul prestării acestuia în cele mai bune condiţii. Toate ordinele
de vânzare/cumpărare transmise Intermediarului sunt rezultatul deciziei independente a Clientului.
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3.10 Intermediarul poate furniza Clientului serviciile ce fac obiectul prezentului contract şi fară a fi necesară obţinerea
informaţiilor mentionate la punctul 3.9 dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) serviciile prestate se referă la acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, instrumente ale pieţei monetare,
obligaţiuni sau alte titluri de creanţă cu excepţia acelor obligaţiuni sau titluri de creanţă care reprezinta activul suport
al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv şi alte instrumente
similare non-complexe;
b) serviciul de investiţii financiare este furnizat la iniţiativa Clientului.
3.11 La momentul încheierii contractului, Intermediarul va comunica Clientului informaţii privind Fondul de compensare a
investitorilor la care este membru, precum şi cerinţele aplicabile referitoare la compensare, plata compensaţiilor, plafonul de
compensare oferit de Fond, procedurile Fondului şi va solicita Clientului să completeze Anexa 5 la prezentul contract.
3.12 Intermediarul are obligaţia păstrarii confidenţialităţii absolute a tuturor informaţiilor legate de operaţiunile desfăşurate în
numele şi pe contul Clientului, precum şi asupra identităţii Clientului, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii sunt solicitate
Intermediarului de instituţii/ autorităţi publice abilitate de lege în acest sens, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3.13 Serviciile de investiţii financiare ce fac obiectul contractului sunt furnizate de Intermediar la iniţiativa Clientului,
Intermediarul neavând obligaţia de a evalua oportunitatea investiţiei sau a serviciului prestat. Intermediarul nu îşi asumă obligaţii
de rezultat faţă de Client cu privire la performanţele instrumentelor financiare.
3.14 Intermediarul acţionează în sensul prevenirii şi gestionării oricăror situaţii de conflict de interese apărute între societate
(inclusiv administratori, salariaţi, agenţi ai societăţii) şi Client sau între doi clienţi ai Intermediarului, astfel încât interesele
Clientului să nu fie afectate. Atunci când acest lucru nu este posibil, Intermediarul va notifica Clientul despre natura şi sursa
conflictului de interese înainte de prestarea serviciilor de investiţii financiare, cerând totodată şi acordul Clientului pentru încheierea
tranzacţiilor în condiţiile date.
3.15 Decontarea sumelor in numerar şi transferul valorilor mobiliare aferente tranzacţiilor dispuse in baza prezentului contract vor fi
efectuate de către Intermediar cu suportarea costurilor aferente.
3.16 Intermediarul acţionează numai pe baza instrucţiunilor Clientului, exceptând cazurile expres prevăzute de lege şi de prezentul
Contract.
3.17 In executarea unei tranzacţii pentru Client, Intermediarul poate avea un interes, o legatură sau un aranjament care poate avea un
caracter substanţial în raport cu tranzacţia solicitată de Client. De exemplu, poate apare una din următoarele situaţii:
 tranzactionarea de catre Intermediar ca dealer, în cont propriu;
 executarea unei tranzacţii cross cu un alt client, acţionând ca intermediar pentru ambii clienţi;
 tranzacţionarea unor instrumente financiare în a căror emisiune Intermediarul este implicat sau a unor instrumente financiare
ale unui emitent care face obiectul unei fuziuni, divizări, preluări sau tranzacţie similară şi în care Intermediarul este implicat;
 tranzacţionarea de titluri de participare ale unui OPCVM sau AOPCVM.
In aceste cazuri, Intermediarul nu este obligat să solicite permisiunea clientului pentru executarea tranzacţiei. In cazul în care există
conflicte de interese, interesul Clientului va fi prioritar faţă de interesul Intermediarului acţionând în calitate de dealer sau al angajaţilor
acestuia.
3.18 Intermediarul poate combina ordinul Clientului cu ordinele altor clienţi, ţinând seama de faptul că prin agregarea ordinelor
Clientului cu alte ordine, Clientul poate obţine în unele cazuri un preţ mai favorabil decât în cazul în care ordinul ar fi fost executat
separat.
3.19 Clientul este de acord cu executarea instrucţiunilor sale în condiţiile arătate la 3.17 şi 3.18, fară a fi necesară o notificare suplimentară
în legătura cu acestea.
IV. PREŢUL SERVICIILOR, PLATA ACESTORA (Comisioane si taxe)
4.1. Pentru realizarea serviciilor de investiţii financiare şi a activităţilor Intermediarului prevăzute în prezentul Contract, Clientul
se obligă să plătească Intermediarului integral şi la termen toate comisioanele şi tarifele stabilite în Anexa 4 la prezentul Contract.
Clientul trebuie să asigure existenţa fondurilor băneşti proprii care să facă posibilă plata/reţinerea oricăror impozite şi taxe pentru
tranzacţiile cu instrumente financiare efectuate de către Intermediar în numele şi pe seama Clientului.
4.2. Comisionul se datorează pentru fiecare şi oricare din tranzacţiile cu instrumente financiare efectuate de Intermediar pentru
Client. Comisionul de intermediere se stabileşte ca procent din valoarea totală a unei tranzacţii cu instrumente financiare indiferent
de tipul acesteia.
4.3. Orice impozite şi taxe stabilite prin lege cu privire la tranzacţiile cu instrumente financiare în numele şi pe contul Clientului, vor
fi întotdeauna în sarcina Clientului urmând a fi achitate de către acesta prin reţinerea lor de către Intermediar, în cazurile în care e
posibilă şi permisă reţinerea, cu consecinţa diminuării veniturilor Clientului, în condiţiile legii.
4.4. Comisioanele, tarifele datorate Intermediarului, precum şi toate cheltuielile suportate de acesta cu privire şi în legătură cu
tranzacţiile cu instrumente financiare ale Clientului vor fi imputate şi reţinute de Intermediar cu prioritate din fondurile băneşti ale
Clientului. Orice penalităţi acumulate de Client/Investitor în relaţia cu Intermediarul se vor stinge prioritar obligaţiilor de plată
principale, imputaţia realizându-se întâi asupra accesoriilor acumulate.
4.5. Fondurile băneşti existente în contul/subcontul Clientului vor fi utilizate de Intermediar fără a fi necesar acceptul sau
autorizarea specială a Clientului pentru acoperirea decontărilor eşuate pe contul Clientului, inclusiv a tuturor şi oricăror
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comisioane, tarife, impozite, taxe şi costuri cu privire sau în legătură cu tranzacţiilor nedecontate, precum şi în scopul reparării
oricărui prejudiciu (inclusiv pierderi indirecte) produs Intermediarului şi/sau terţilor prin executarea defectuoasă de către Client a
obligaţiilor de plată ce-i revin în temeiul legii române şi a prezentului Contract.
4.6. Prin semnarea prezentului Contract, Intermediarul este autorizat să reţină toate comisioanele, tarifele şi orice alte sume ce-i
sunt datorate de Client în temeiul şi pentru executarea prezentului Contract din fondurile băneşti ale Clientului aflate în contul
deschis de Intermediar, cu menţionarea acestora în raportările scrise comunicate Clientului.
4.7. Orice modificare cu privire la comision se va face cu acordul ambelor părţi prin semnarea unei noi Anexe 4 .
4.8. Clientul va suporta toate cheltuielile în legătură cu sau care pot să apară în executarea prezentului Contract, inclusiv traduceri
legalizate a documentelor furnizate de către Client în alte limbi decât cea română.
4.9. Pentru întârzierea executării de către Client a obligaţiei de plată, acesta va plăti Intermediarului o penalitate de 0,1% pe zi de
întârziere, calculată la valoarea obligaţiei neexecutate până la data executării integrale şi în mod corespunzator a obligaţiei respective,
inclusiv a penalităţilor corespunzatoare. In cazul în care valoarea totală a prejudiciului suferit de Intermediar este mai mare decât
suma cumulată a penalităţilor de întârziere, Clientul este obligat să acopere diferenţa, în vederea acoperirii integrale a prejudiciului.
V. TRANSMITEREA ŞI EXECUTAREA ORDINELOR ŞI INSTRUCŢIUNILOR
5.1. In scopul completării, semnării şi comunicării către Intermediar a ordinelor de vânzare/cumpărare, a oricăror modificări sau
anulări ale acestora, a semnării şi comunicării de instrucţiuni şi solicitări cu privire şi în legătură cu executarea prezentului Contract
şi a transmiterii şi primirii comunicărilor şi rapoartelor privind derularea prezentului Contract şi a tranzacţiilor şi operaţiunilor
efectuate în baza acestuia, Clientul autorizează ca reprezentant al său în relaţia cu Intermediarul toate şi oricare din persoanele
desemnate şi identificate complet în Formularul-cerere de deschidere de cont, Anexa 2 la prezentul contract. Aceste persoane pot
acţiona în relaţia cu Intermediarul separat sau împreună, Intermediarul considerând orice ordin, instrucţiune sau altă comunicare
sau solicitare primită de la oricare din persoanele ce reprezintă Clientul ca fiind făcută de către însuşi Clientul şi fiind opozabile
acestuia. Modificarea datelor de identificare şi de contact ale oricăreia dintre persoanele desemnate de Client/Investitor, precum şi
schimbarea/înlocuirea acestora va fi notificată Intermediarului în scris sub sancţiunea neluării în seamă şi fără nici o răspundere
pentru Intermediar. Ordinele de tranzacţionare primite de la o persoană neidentificată corespunzător vor fi refuzate.
5.2. Ordinele de tranzacţionare ale Clientului vor fi comunicate conform Anexei 2 şi vor fi înregistrate, păstrate şi arhivate de către
Intermediar, în conformitate cu prevederile legale şi ale reglementărilor A.S.F./C.N.V.M.
5.3. Modalitatea de transmitere a ordinului poate fi personal la sediu, prin fax sau prin telefon. In cazul în care Clientul intenţionează să
transmită ordine printr-unul din mijloacele de comunicare la distanţă enunţate mai sus, el va semna un formular de autorizare pentru
transmiterea ordinelor prin telefon sau prin fax, Anexa 3 la prezentul contract.
5.4. Ordinele vor fi înregistrate, păstrate şi arhivate de către Intermediar, inclusiv pe suport magnetic sau optic, în situaţia în care
Clientul semneaza Anexa nr. 3 la prezentul contract. Prin semnarea acesteia, Clientul îşi exprimă acceptul ca ordinele plasate prin
telefon să fie înregistrate pentru opozabilitate sau în cazul transmiterii ordinelor prin fax să fie păstrate în aceasta formă până la
semnarea/primirea ordinelor în original.
5.5. In cazul ordinelor transmise telefonic, Intermediarul poate refuza efectuarea oricăror tranzacţii cu instrumente financiare în
cazul în care ordinul nu este clar sau dacă are suspiciuni cu privire la persoana care a dat ordinul telefonic.
5.6. Conţinutul convorbirilor telefonice constituie secret profesional de serviciu şi Intermediarul nu poate divulga conţinutul
acestora şi identitatea Clientului altfel decât în condiţiile legii.
5.7. Clientul nu poate solicita predarea suporturilor pe care Intermediarul a realizat înregistrarea telefonică. Inregistrările sunt
proprietatea exclusiva a Intermediarului, putând fi folosite ca probe în justiţie sau în faţa organelor abilitate, în condiţiile legii.
5.8. Inregistrarile telefonice nu pot fi folosite de catre Intermediar în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract.
5.9. In cazul in care ordinele sunt transmise telefonic, Clientul se obligă să semneze, cel puţin o dată pe lună, formularele de ordin
completate de către Intermediar conform instrucţiunilor sale, precum şi să transmită orice alt document solicitat de Intermediar în
scopul efectuării şi finalizării unei tranzacţii (cereri de transfer de instrumente financiare către/de la Registru, cereri de retragere de
numerar etc.).
5.10. Intermediarul va executa ordinele Clientului în mod direct, fară a utiliza serviciile unui alt intermediar, cu excepţia
următoarelor cazuri:
a) ordinul Clientului priveşte instrumente financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi/ sau sistem alternativ de
tranzacţionare la care Intermediarul nu are acces direct;
b) în acest mod se realizează o tranzacţie mai avantajoasă pentru Client şi/sau nu creşte nivelul comisioanelor şi al celorlalte
cheltuieli suportate de Client.
5.11. Dacă Clientul nu specifică altfel, la momentul plasării ordinului, se consideră ca acceptă şi executarea parţiala a ordinelor de
tranzacţionare. In orice caz, Intermediarul nu garantează Clientului că un ordin va fi executat printr-o singură tranzacţie.
5.12. In situaţia în care, pe baza informaţiilor primite de la Client cu privire la cunoştinţele şi experienţa investiţională a acestuia,
Intermediarul, prin agentul său de servicii de investiţii financiare apreciază că instrumentul financiar şi serviciul de investiţii
financiare solicitat nu sunt potrivite pentru Client, va avertiza în acest sens Clientul.
5.13. Refuzul de a executa un ordin va fi comunicat imediat Clientului, împreună cu justificarea refuzului.
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VI.

REMITEREA FONDURILOR BĂNEŞTI CĂTRE CLIENT

6.1. Contravaloarea instrumentelor financiare vândute de Intermediar pentru fiecare Client/Investitor va fi:
a) plătită către Client, ulterior decontării, în oricare dintre conturile bancare indicate complet de acesta în formularul
Cerere de deschidere de cont (Anexa 1), în baza unei cereri scrise a Clientului. Costurile aferente transferului sumelor vor fi
suportate de către Intermediar;
b) păstrată în contul/subcontul de fonduri băneşti al acestuia deschis la Intermediar, în vederea efectuării de achiziţii
ulterioare de instrumente financiare. Schimbarea/modificarea conturilor bancare ale Clientului este opozabilă Intermediarului doar
dacă a fost notificată în scris Intermediarului şi doar dacă este însoţită de un extras de cont eliberat de bancă din care să rezulte
numele titularului de cont şi contul IBAN.
6.2. Clientul cunoaşte că numerarul său depozitat la banca Intermediarului într-un subcont al acestuia, destinat cumpărării de
acţiuni precum şi numerarul obţinut ca urmare a vânzării acţiunilor deţinute este purtător de dobândă. Prin semnarea prezentului
contract, Clientul renunţă în mod unilateral în favoarea Intermediarului la orice sume de bani pe care banca le acordă cu titlu de
dobândă pentru fondurile băneşti deţinute în contul de clienţi sau în depozite;
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
7.1. Clientul certifică şi îşi asumă întreaga răspundere pentru realitatea, integritatea şi acurateţea datelor înscrise în formularul de
deschidere de cont. Clientul se obligă să notifice Intermediarului orice modificare a datelor cuprinse în formularul de deschidere de
cont sau în notificările subsecvente, în termen de cel mult 48 de ore de la modificarea intervenită şi înainte de a transmite un ordin de
vânzare sau de cumpărare către Intermediar. Până la primirea notificarii, Intermediarul îşi rezervă dreptul de a folosi oricare dintre
datele cuprinse în formularul de deschidere de cont sau în ultima modificare notificată.
7.2. Clientul, proprietar al instrumentelor financiare se obligă să anexeze extrase de cont, eliberate de către Registru, pentru toate deţinerile
sale şi un document din care să rezulte data şi preţul de achiziţie. In cazul în care Clientul nu prezintă documentul referitor la preţul de
achiziţie în momentul plasarii ordinului de vânzare, atunci societatea de servicii de investiţii financiare este îndreptăţită să ia în calcul un
preţ de achiziţie egal cu zero la calculul impozitului pe câştigul din transferul proprietăţii asupra valorilor mobiliare. Clientul are obligaţia
completării unei declaraţii speciale care sa cuprinda datele prevazute în Anexa 6 la prezentul contract.
7.3.
7.3.1 Persoanele autorizate să transmită instrucţiuni în numele clientului sunt cele precizate în prezentul contract. Persoanele autorizate pot
fi modificate prin notificarea în scris a Intermediarului, pâna la data îndeplinirii notificării, Intermediarul nefiind obligat să accepte
executarea unei instrucţiuni transmise de nouă persoană.
7.3.2 Intermediarul va executa numai instrucţiunile scrise primite de la orice persoană care figurează ca autorizată în evidenţele sale.
7.4. Tranzacţiile bursiere sunt supuse regulii rezoluţiunii de plin drept, conform prevederilor Codului Bursier .
VIII.

DURATA CONTRACTULUI. RETRAGEREA ANTICIPATĂ DIN CONTRACT. REÎNOIREA

8.1. Serviciile de investiţii financiare şi activităţile necesare pentru buna realizarea acestora se îndeplinesc de către Intermediar pe o
perioadă nedeterminata începând din ziua semnării Contractului de către ambele Părţi şi prezentării de către Client, sub semnătură,
a tuturor Anexelor la prezentul Contract, precum şi a tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor solicitate de Intermediar.
IX. DECLARAŢII ŞI GARANŢII
9.1.
Clientul declară şi garantează Intermediarului, iar Intermediarul declară şi garantează Clientului, că la data
semnării prezentului Contract:

are capacitatea juridică de a încheia şi derula prezentul Contract, în conformitate cu legile şi/sau, după caz, statutele
aplicabile;

nu există aprobări cerute de legile şi/sau, după caz, statutele aplicabile, care să condiţioneze încheierea valabilă a
prezentului Contract sau asumarea oricărei dintre obligaţiile prevăzute de acesta, care să nu fi fost obţinute prealabil datei
semnării prezentului Contract;

încheierea prezentului Contract sau asumarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute de acesta nu contravine nici unei legi,
statut sau convenţie aplicabilă Clientului;

nu se află în stare de insolvenţă sau încetare de plăţi şi nu este supus unei proceduri de lichidare sau dizolvare voluntară sau
oricărei proceduri similare;

nu cunoaşte nici o împrejurare care ar putea afecta în mod negativ încheierea, valabilitatea sau executarea prezentului
Contract;

nu are obligaţii de plată restante (impozite, taxe, contribuţii de orice fel şi accesorii ale acestora) faţă de bugetul de statului
român, faţă de bugetele locale şi faţă de bugetele unor state şi autorităţi străine şi nici obligaţii de plată restante faţă de alţi
creditori care să prezinte pericol de declanşare a procedurilor de insolvenţă şi/sau faliment sau de executare silită a
instrumentelor financiare;

nu are cunoştinţă de existenţa vreunor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau al vreunui tribunal arbitral în care
să fie parte, sau de iminenţa unor astfel de litigii, de existenţa sau iminenţa vreunei proceduri de executare silită sau de
faliment sau a unor măsuri asigurătorii îndreptate împotriva sau care ar putea afecta derularea prezentului Contract.
9.2. Intermediarul declară şi garantează Clientului că:

va acţiona onest, imparţial şi cu diligenţă profesională în scopul protejării intereselor Clientului;

va presta serviciile de investiţii financiare in conformitate cu prevederile legii, ale reglementărilor C.N.V.M. şi ale oricăror
alte reglementări emise de operatorii de piaţa, registre şi alte organisme cu atribuţii de reglementare în domeniul serviciilor
financiare;

va evidenţia distinct în contabilitatea sa, sumele primite de la Client utilizând în banca de decontare un cont în nume
propriu şi un cont în numele clienţilor şi va evidenţia în conturi separate de cele ale sale şi ale celorlalţi clienţi instrumentele
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financiare ale Clientului, asigurând totodată că fondurile şi instrumentele financiare ale Clientului depozitate la terţe părţi
autorizate sunt păstrate/identificate separat de cele ale terţei părţi şi de cele ale sale deţinute/depozitate la acele terţe părţi;

va raporta Clientului, în condiţiile prezentului Contract, structura detaliată a portofoliului de instrumente financiare aflate
în cont, valoarea acestuia şi creşterile sau scăderile înregistrate, inclusiv cu privire la fiecare instrument financiar, precum şi
structura detaliată a deţinerilor de fonduri băneşti ;

va asigura păstrarea în siguranţă a instrumentelor financiare pe care le ţine în custodie şi nu va face uz de niciunul din
instrumentele financiare pe care le ţine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi nu va transfera aceste
instrumente financiare fară acordul expres al deţinătorului în conformitate cu prevederile prezentului Contract sau ale unor
acorduri scrise ulterioare;

va acţiona în sensul prevenirii şi gestionării oricăror situaţii de conflict de interese aparute între societate, inclusiv
administratori, salariaţi, agenţi ai societăţii şi Client sau între doi clienţi ai Intermediarului, astfel încât interesele Clientului
să nu fie afectate. Atunci când acest lucru nu este posibil, Intermediarul va notifica Clientul despre natura şi sursa
conflictului de interese înainte de prestarea serviciilor de investiţii financiare, cerând totodata şi acordul Clientului pentru
încheierea tranzacţiilor în condiţiile prezentate.
9.3. Clientul declară şi garanteaza Intermediarului urmatoarele:

are capacitatea de exerciţiu şi, după caz împuternicirea să încheie acest Contract şi să efectueze tranzacţii şi se obligă să
înştiinţeaze imediat Intermediarul despre orice modificare intervenita în cuprinsul acestor date.

reprezentantul sau, nominalizat pentru a transmite instrucţiuni Intermediarului în legatură cu tranzacţiile care fac obiectul
prezentului contract, are toate aprobările necesare şi are capacitatea juridică de a angaja Clientul în acest tip de tranzacţii,
inclusiv referitoare la decontarea tranzacţiilor încheiate în cadrul derulării prezentului Contract;

are suficiente fonduri baneşti şi/sau instrumente financiare pentru a-şi achita/executa la timp toate obligaţiile decurgând din
prezentul Contract;

Clientul răspunde pentru evicţiune cu privire la valorile mobiliare pentru care dă ordin de vânzare;

instrumentele financiare puse la dispoziţia Intermediarului sunt achitate integral de către Client;

înţelege termenii prezentului Contract şi îşi asumă toate riscurile rezultate din tranzacţiile încheiate în numele şi pe contul
său şi care nu sunt rezultate din culpa Intermediarului. Asemenea riscuri se referă, dar nu se limitează la tranzacţii cu
instrumente financiare dovedite inexistente ulterior incheierii acestora sau tranzacţii cu instrumente financiare neautorizate,
false, furate, pierdute ori distruse. Riscul include şi pierderea suferită de către Client ca urmare a scăderii/majorării preţului
de tranzacţionare pe piaţă a valorilor mobiliare ce fac obiectul ordinelor sale cât şi cea suferită de Client ca urmare a
parametrilor ordinelor date, a evoluţiei tehnice a sistemului de tranzacţionare, condiţiilor de piaţă, modificarilor legislative,
întreruperii energiei electrice sau alte asemenea cauze aflate în afara controlului Intermediarului.

a fost informat de către Intermediar, cunoaşte, acceptă şi se conformează necondiţionat dispoziţiilor legale privind
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, declarând că va
transmite toate datele, informaţiile şi documentele necesare Intermediarului pentru realizarea serviciilor de investiţii
financiare în condiţiile legii, şi că netransmiterea, transmiterea incompletă sau eronată a datelor, informaţiilor şi
documentelor solicitate Clientului de către Intermediar sunt de natură să amâne prestarea Serviciilor de investiţii financiare
de către Intermediar până la transmiterea/completarea acestora de către Client;

a primit informaţii de la Intermediar cu privire la funcţionărea Fondului de Compensare a Investitorilor şi cu privire la
calitatea Intermediarului de membru al acestui Fond ;

are cunoştinţă şi este de acord cu politica Intermediarului de executare a ordinelor, astfel cum este prevăzut de art. 137
alin. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.

are cunoştinţă şi întelege că performanţele trecute nu reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare ale valorilor mobiliare.

a luat cunoştinţă că datele şi informaţiile privitoare la valori mobiliare sau alte instrumente financiare, puse la dispoziţie de
Intermediar, nu constituie recomandări de investiţii, indicii sau garanţii ale performanţelor viitoare ale acestor instrumente
financiare.

toate instrumentele financiare puse/transferate la dispoziţia Intermediarului sunt liber transferabile, nefiind necesară vreo
aprobare sau respectarea vreunui drept de preemţiune sau prim refuz în cazul tranzacţionării lor;

instrumentele financiare puse/transferate la dispoziţia Intermediarului sunt deţinute legal de către Client cu respectarea
prevederilor legale şi regulamentelor A.S.F./C.N.V.M.;

fondurile băneşti care vor fi transferate pentru executarea tranzacţiilor cu instrumente financiare nu sunt şi nu vor fi
transferate în scopul diminuării patrimoniului cu afectarea în acest mod a drepturilor creditorilor sau sunt transferate în
scopul scoaterii de sub urmărire a acestora;

fondurile băneşti sunt legal şi licit dobândite, nu provin din săvârşirea de infracţiuni de orice fel şi sunt transferate
Intermediarului cu îndeplinirea tuturor cerinţelor de raportare şi autorizare din ţara de origine a Investitorului/Clientului
sau din ţara de sursă a acestor fonduri băneşti;

are cunoştinţă despre caracterul aleatoriu şi despre riscurile tranzacţiilor efectuate cu instrumente financiare şi cunoaşte că
prin încheierea şi executarea prezentului Contract, Intermediarul nu îşi asumă obligaţii de rezultat faţă de Client cu privire
la performanţele instrumentelor financiare; prin semnarea prezentului Contract, Clientul declară că înţelege şi acceptă
clauzele, angajamentele, declaraţiile şi condiţiile prevăzute în acesta şi îşi asumă toate riscurile ce decurg din tranzacţiile cu
instrumente financiare, inclusiv riscul scăderii semnificative a valorii instrumentelor financiare deţinute;

va transmite de îndată Intermediarului toate informaţiile şi documentele având legătură cu apariţia unor conflicte de
interese, cu orice schimbări în situaţia sa financiară, ale datelor de identificare şi ale celor cu privire la comunicaţii inclusiv
cu privire la obiectul de activitate şi la datele privind reprezentanţii legali sau delegaţi, precum şi cu privire la schimbări în
obiectivele investiţionale;

nu urmăreşte o anumită specializare a investiţiilor pe un anumit tip de instrumente financiare şi că va anunţa
Intermediarul în scris în cazul în care intenţionează să realizeze o astfel de specializare;

are cunoştinţă că poate adresa reclamaţii cu privire la serviciile de investiţii financiare realizate de Intermediar,
compartimentului de control intern al Intermediarului, datele de contact ale persoanelor din cadrul acestui compartiment
fiind indicate în Documentul de prezentare al Intermediarului şi pe site-ul www.olteniagrup.ro.
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X. INCETAREA CONTRACTULUI, REZILIEREA
10.1. Prezentul Contract încetează în urmatoarele condiţii:
a) la iniţiativa Clientului, sub condiţia semnării de catre client a cererii de lichidare a contului, cu acordarea unui preaviz de 7
zile lucrătoare celeilalte părţi;
b) prin denunţare unilaterală de către oricare dintre părţi, cu acordarea unui preaviz de 10 zile lucrătoare celeilalte părţi, notificată
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau înmânată personal ori prin curier, fără a fi necesară vreo hotărâre
judecătorescă sau a unei curţi arbitrale;
c) în cazul decesului Clientului;
d) în caz de neachitare a taxelor prevazute in Anexa 4 datorate intermediarului până la sfâraşitul lunii curente, incluzând în
sumele datorate şi penalităţile prevăzute în prezentul Contract.
10.2. In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării privind denunţarea unilaterală a contractului, Clientul
este obligat să restituie Intermediarului orice sumă datorată pentru serviciile prestate şi să semneze cererea de lichidare a contului.
10.3. In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării privind denunţarea unilaterală a contractului,
Intermediarul este obligat să vireze în contul Clientului indicat în Anexa 2 sumele aflate în soldul contului de client şi să transfere
la registru acţiunile pe care Clientul le deţine la Intermediar.
10.4. Incetarea Contractului nu exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin până la data la care încetarea devine
efectivă.
10.5. Contractul va fi considerat că a încetat şi în situaţia în care Clientul solicită lichidarea totală a deţinerilor sale de instrumente
financiare şi fonduri băneşti sau în cazul solicitării transferului acestora către alţi intermediari autorizaţi. Încetarea va produce efecte
de drept în momentul lichidării sau transferării integrale a conturilor de instrumente financiare şi de fonduri băneşti ale Clientului
deţinute la Intermediar, fără a fi necesară vreo notificare sau intervenţia instanţelor judecătoreşti sau arbitrale.
XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI
11.1. Modificările şi completările aduse prezentului Contract produc efecte numai în cazul în care au fost realizate în formă scrisă şi
au fost semnate de ambele Părţi.
11.2. Niciuna din Părţi nu poate cesiona drepturile şi creanţele ce rezultă din sau sunt în legătură cu prezentul Contract, decât cu
respectarea prevederilor prezentului Contract şi a reglementărilor legale, precum şi cu acordul scris prealabil al celeilalte Părţi, care
nu poate fi refuzat în lipsa unei justificări rezonabile şi legitime.
XII. FORŢA MAJORĂ

12.1. Nici una dintre Părţile prezentului Contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau necorespunzatoare, total
sau parţial, a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată
de un eveniment imprevizibil la data încheierii Contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat pentru partea care îl invocă.
12.2. Partea care invocă evenimentul de forţă majoră trebuie sa notifice celeilalte Părţi, apariţia acestuia imediat, dar nu mai târziu de
două zile de la data producerii evenimentului, şi să ia orice măsuri ce-i stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor
respectivului eveniment, fiind totodată obligată să aducă în termenul cel mai scurt dovada stării de forţă majoră, eliberată de o
autoritate competentă.
12.3. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului de forţă majoră, acesta nu încetează, fiecare
Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Parţi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără vreo notificare prealabilă şi fără
nici o altă formalitate. Încetarea prin această modalitate a Contractului nu va afecta însă obligaţiile scadente ale Părţilor la data
încetării Contractului.
XIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
13.1. Caracterul incorect sau incomplet al oricăreia dintre declaraţiile şi garanţiile prevăzute în prezentul Contract atrage
răspunderea pentru prejudiciile cauzate celeilalte Părţi.
13.2. Pentru întârzierea executării obligaţiilor contractuale, Partea în culpă suportă penalităţile percepute de terţi pentru aceste întârzieri cât
şi penalităţile prevăzute de prezentul Contract.
13.3. Intermediarul nu este răspunzător de nici un fel de daune sau pierderi suferite în mod direct sau indirect ca urmare a
căderii/întreruperii accesului la sistemul de tranzacţionare, întreruperii reţelei de comunicaţii, defectării liniilor telefonice, fax-ului sau din
alte cauze aflate în afara controlului său.
13.4. Intermediarul nu este ţinut răspunzător pentru nici o pretenţie, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau
indirect de invalidarea/neconfirmarea sau rezoluţiunea de plin drept a unei tranzacţii bursiere ori de întârzierea procesului de decontare a
tranzacţiilor cu instrumente financiare.
XIV. NULITĂŢI
14.1. In cazul în care o clauză a prezentului Contract este sau devine nulă prin efectul legii sau din alte motive, celelalte clauze ale
Contractului rămân valabile. Părţile vor conveni asupra unei alte clauze valabile, care va avea, pe cât posibil, acelaşi efect la
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aplicarea ei în practica. Anularea parţială a Contractului nu va avea ca efect anularea întregului Contract, exceptând cazul în care
Părţile pot demonstra că nu ar fi încheiat Contractul în lipsa prevederii respective.
XV.COMUNICĂRI
15.1. Toate notificările, corespondenţa, comunicările, anunţurile transmise între Părţi cu privire şi în legătura cu acest Contract se
vor redacta în scris şi se vor transmite printr-o modalitate de comunicare (scrisoare recomandată cu confirmare de primire, curierat
special, fax, poştă electronică etc.) care să facă posibilă dovedirea transmiterii.
15.2. Limbile de comunicare utilizate sunt:
 limba romana: pentru clientii rezidenţi;
 limba engleza: pentru clientii nerezidenţi care solicită aceasta.
15.3. Dacă oricare dintre Părţi nu comunică celeilalte nici o schimbare sau modificare, adresele poştale (inclusiv numerele de fax, de
telefon şi de mesagerie electronică) la care se va comunica corespondenţa cu privire la şi în legătură cu prezentul Contract sunt cele
menţionate în Cererea de Deschidere de Cont (Anexa 2)

XVI.

LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIE

16.1. Prezentul Contract este guvernat de legea română şi va fi interpretat conform acesteia.
XVII. DISPOZIŢII FINALE
17.1. Faptul că oricare dintre Părţi ar putea întârzia sau ar putea omite să-şi exercite vreunul din drepturile, prerogativele sau
privilegiile ce i-au fost acordate prin prezentul Contract sau îi sunt conferite de dispoziţiile legale nu va putea afecta respectivul
drept, privilegiu sau prerogativă şi nici nu va putea fi interpretat ca o renunţare la respectivul drept, privilegiu sau prerogativă, tot
astfel cum exercitarea singulară sau parţială a respectivului drept, privilegiu sau prerogativă nu va putea împiedica exercitarea lui în
continuare sau exercitarea altor drepturi, privilegii sau prerogative.
17.2. Prezentul Contract conţine toate înţelegerile şi acordurile dintre Părţi şi anulează orice înţelegere, acord sau contract anterior.
17.3. Nici o renunţare la vreuna dintre prevederile prezentului Contract nu va fi considerată efectuată şi nici o încălcare a acestora
nu va fi considerată scuzabilă, retroactiv sau anticipat, decât dacă o astfel de renunţare se face în aceeaşi formă în care s-a încheiat şi
prezentul Contract, purtând semnătura ambelor Părţi.
17.4. În cazul în care modificările intervenite în legislaţia aplicabilă serviciilor de investiţii financiare ulterioare momentului
încheierii prezentului Contract impun anumite cerinţe de transparenţă şi raportare cu privire la Părţi, la activităţile şi operaţiunile
acestora şi/sau la reprezentanţii lor legali sau autorizaţi, aceste cerinţe vor fi considerate ca fiind încorporate în prezentul Contract şi
vor fi executate ca şi cum ar fi parte din acesta, fără a fi necesar acordul separat şi expres al Părţilor.
17.5. Toate Anexele semnate de către ambele Părţi, inclusiv datele, documentele şi informaţiile necesare a fi comunicate de către
Client/Investitor fac parte integrantă din prezentul Contract.
Prezentul Contract este încheiat la Craiova, locul prestării serviciilor de investiţii financiare de către Intermediar, la data
aplicării ultimei dintre semnăturile de mai jos, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă. Contractul
se va executa la Craiova, sediul principal al Intermediarului. Contractul va fi aplicat efectiv de către Intermediar după
completarea de către Intermediar şi Client a Anexelor şi transmiterea tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor cerute
de Intermediar.
Anexele urmatoare fac parte din prezentul Contract.

CLIENT
__________________

(Semnătura client)

Data: ___________________

S.S.I.F. OLTENIA GRUP INVEST S.A.
________________________

(Semnătura şi ştampila)

Data: ________________
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