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POLITICA DE CLASIFICARE A CLIENȚILOR – 29.08.2018 
 

Ori de câte ori sunt utilizate următoarele: 
 

Instrumente Financiare: înțelese ca instrumente financiare în sensul legii; 
Client: înțeles ca persoană fizică, juridică sau organizație fără personalitate juridică care a încheiat un 
Contract cu XTB; 
Website: înțeles ca website-ul deținut de XTB la www.xtb.com/ro împreună cu subpaginile sale; 
Contract: acordul de prestare a serviciilor de executare a ordinelor de cumpărare sau vânzare a 
drepturilor de proprietate, menținerea acestor drepturi de proprietate și drepturi monetare, specificând în 
detaliu termenii și condițiile pentru executarea Tranzacțiilor cu Instrumente Financiare prin intermediul 
Contului de Investiții, împreună cu toate anexele; 
Lege: înțeles ca Legea privind Tranzacționarea Instrumentelor Financiare din 29 iulie 2015 ([Monitorul 
Oficial] Nr. 183, pct. 1538, cu modificările ulterioare); 
XTB: înțeles ca XTB S.A.; 
 

1. Informații de bază 
1.1 Această Politică stabilește regulile pentru clasificarea Clienților aplicabile în cadrul XTB; 
1.2 Scopul realizării acestei clasificări a Clienților este acela de a asigura un nivel adecvat de protecție 
care constă în: 

(a) furnizarea către Clienții dintr-o anumită categorie a informațiilor relevante 
(b) efectuarea evaluării privind compatibilitatea cu Instrumentelor Financiare oferite 
(c) aplicarea în mod transparent a regulilor privind furnizarea de către XTB a serviciilor de 
investiții pentru anumite categorii de clienți; 
 

2. Reguli de bază 
2.1 Toți Clienții XTB sunt împărțiți în următoarele categorii: 

(a) Clienți Retail 
(b) Clienți Professional 
(c) Contrapartide eligibile 

2.2 Categoria pentru un Client este alocată în relație cu toate serviciile oferite de XTB. 
2.3 Înainte de încheierea unui Contract, XTB oferă Clientului informații privitoare la categoria unde s-a 
încadrat și nivelul de protecție la care este îndreptățit. 
2.4 XTB poate schimba clasificarea Clientului din proprie inițiativă. 
 

3. Clasificarea Clientului 
3.1 Clienții Professional se definesc astfel: 

3.1.1 instituție de credit, 
3.1.2 firmă de investiții, 
3.1.3 alte instituții financiare autorizate și reglementate, 
3.1.4  o întreprindere de asigurare, 
3.1.5 un fond de investiții sau o societate de administrare a fondurilor de investiții, 
3.1.6  un fond de pensii sau o societate de administrare a fondurilor de pensii, 
3.1.7  o casă de brokeraj pe piața materiilor prime 
3.1.8 o entitate la care se face referire în Articolul 70.1.13 din Lege 
3.1.9  un alt investitor instituțional care desfășoară activități reglementate pe piața financiară, 
3.1.10 o întreprindere care îndeplinește cel puțin două dintre următoarele cerințe, în timp ce 
echivalentul sumei în euro se calculează utilizând cursul mediu euro stabilit de Banca Națională 
a României la data la care întreprinderea respectivă întocmește situațiile financiare: 

3.1.10.1  bilanțul total al  întreprinderii se ridică la cel puțin 20 000 000 EUR, 
3.1.10.2 valoarea veniturilor nete din vânzările generate de întreprinderea respectivă se 
ridică la cel puțin 40 000 000 EUR, 
3.1.10.3 capitalul propriu sau fondul propriu al acestei întreprinderi se ridică la cel puțin 
2.000.000 EUR, 
-  echivalentul sumei în euro se calculează utilizând cursul mediu euro stabilit de Banca 
Națională a României la data la care întreprinderea respectivă întocmește situațiile 
financiare. 

3.1.11 un guvern național sau regional, inclusiv instituții publice care gestionează datoria 
publică la nivel național sau regional, bănci centrale, instituții internaționale și supranaționale, 
cum ar fi Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca 
Europeană de Investiții sau altă organizație internațională cu funcții similare, 
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3.1.12 un alt investitor instituțional a cărui obiect principal de activitate este acela de a investi în 
instrumente financiare, inclusiv entitățile care se ocupă cu securitizarea activelor sau inițierea 
altor tranzacții financiare, 
3.1.13 o entitate, alta decât cele enumerate la sub-punctele 3.1 (a) - (l), care a fost considerată 
de XTB ca Client Professional la propria solicitare. 
 

3.2 O Contrapartidă Eligibilă este un Client cu care XTB încheie tranzacții sau intermediari cu care încheie 
aceleași tranzacții, în cadrul serviciilor de executare a ordinelor, primirea și trimiterea ordinelor sau în 
cadrul achiziționării sau vânzării de instrumente financiare pe cont propriu și care simultan este una 
dintre entitățile menționate la sub-paragrafele 3.1 (a) (m), cu excepția entității menționate la punctul 3.1 
litera (j) și a instituțiilor din sectorul public, a municipalităților, precum și a autorităților publice locale. În 
plus, o companie inclusă într-una dintre categoriile recunoscute ca Clienți Professional, aceasta înseamnă 
entitățile enumerate la sub-punctele 3.1 (a) - (l), cu excepția entității menționate la punctul 3.1. (J), pot 
fi, de asemenea, clasificate ca o Contrapartidă Eligibilă. 
 
3.3 Un client Retail este un Client persoană fizică sau o întreprindere care nu îndeplinește criteriile 
menționate la punctele 3.1 și 3.2. XTB poate, de asemenea, să aloce categoria de Client Retail și altor 
clienți menționați la paragrafele 3.1 (a) - (m) de mai sus, chiar dacă aceste entități nu înaintează o 
cerere în acest sens. Ca și Clienți Retail se clasifică și organele din sectorul public, municipalitățile și 
autoritățile publice locale. 
 

4. Reguli pentru modificarea clasificării 
 
4.1 Fiecare Client are dreptul de a depune o cerere de modificare a categoriei alocate. 
4.2 Clientul poate depune cererea personal la sediul XTB, prin poștă, la adresa sediului XTB sau prin e-
mail la support@xtb.ro. 
4.3 XTB nu are obligația de a consimți schimbarea categoriei Clientului. 
4.4 Decizia privind aprobarea unei modificări a clasificării se ia de către Ofițerul de Conformitate. 
4.5 În cazul în care Clientul depune o cerere de modificare a categoriei, iar această categorie implică un 
grad de protecție mai redus, la depunerea cererii, Clientul va confirma, în conținutul cererii, că este 
conștient de consecințele pierderii anumitor niveluri de protecție. 
4.6 În cazul în care un Client Retail solicită alocarea sa în categoria de Client Professional, acesta are 
obligația să declare și/sau pună la dispoziție un document care să ateste dacă îndeplinește cel puțin două 
dintre următoarele criterii: 

4.6.1 Clientul a efectuat tranzacții cu o valoare de 30 000 EUR în perioada 1.08.2017 – 
31.07.2018 sau de 20 000 EUR începând cu 1.08.2018, pe piața OTC (instrumente cu levier), cu 
o frecvență medie de cel puțin 10 tranzacții pe trimestru pe parcursul ultimelor patru trimestre, 
4.6.2 valoarea portofoliului de instrumente financiare al entității respective, inclusiv depozitele în 
numerar, depășește echivalentul în moneda locală a 500 000 euro, 
4.6.3 Clientul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar timp de cel puțin un an într-o poziție 
care necesită cunoștințe specializate cu privire la tranzacțiile din domeniul Instrumentelor 
Financiare sau serviciilor de brokeraj care urmează să îi fie furnizate de către XTB în temeiul 
Contractului încheiat. 

4.7 La cererea unui Client Professional sau a unei Contrapărți Eligibile, în limitele stabilite în această 
cerere, XTB poate trata situația la fel ca în cazul unui Client Retail și astfel va aplica regulamentul privind 
obligațiile de informare și regulile de conduită pentru Clienții Retail. În plus, XTB poate, din proprie 
inițiativă sau la cererea clientului interesat, să considere acest client drept Client Professional sau Client 
Retail, în cazul în care acesta este clasificat drept Contrapartidă Eligibilă, precum și să considere un client 
care este clasificat drept Client Professional ca fiind Client Retail. 
4.8 Clientul este informat cu privire la examinarea cererii sale, prin e-mail, în termen de 30 zile de la 
primirea acesteia de către XTB. 
 

 
5. Domeniul de aplicare al protecției pentru anumite categorii de Clienți 

 
5.1 Un Client Retail este supus celui mai complex nivel de protecție care constă în furnizarea, printre 
altele, următoarelor informații Clientului: 

5.1.1 regulile de bază privind gestionarea conflictelor de interese la XTB, 
5.1.2 o situație în care apare un conflict de interese în cazul în care regulamentul intern al XTB 
nu reușește să împiedice respectarea în totalitate a intereselor Clientului, 
5.1.3 regulile de operare ale XTB, 
5.1.4 detaliile privind serviciile ce urmează să fie furnizate în temeiul Contractului care se 
încheie, 

https://www.xtb.com/ro/Cerere_de_reclasificare_client.pdf
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5.1.5 descrierea generală a instrumentelor oferite prin serviciile de brokeraj oferit și descrierea 
riscului asociat acestora, 
5.1.6 politica de executarea a ordinelor de către XTB, 
5.1.7 rapoarte periodice privind îndeplinirea contractului - în cazul furnizării de servicii de 
gestionare a portofoliilor care cuprind unul sau mai multe instrumente, 
5.1.8 circumstanțele materiale care fac imposibilă executarea ordinului Clientului, 
5.1.9 evaluarea gradului de adecvare a produsului/serviciului ținând cont de situația individuală 
a Clientului, 
5.1.10 rapoarte periodice, declarații și confirmări referitoare la serviciile furnizate  

 
5.2 În general un Client Professional beneficiază de același nivel de protecție pe care XTB îl acordă 
Clienților Retail. 
 
5.3 O Contraparte Eligibilă beneficiază de cel mai scăzut nivel de protecție. Având în vedere 
profesionalismul său, în ceea ce privește o Contrapartidă Eligibilă, obligația XTB de a oferi informații se 
limitează, printre altele, la regulile de gestionare a conflictelor de interese descrierea generală a riscurilor 
și regulile generale de furnizare a serviciilor.  

6. Dispoziții finale 
 

6.1 Clientul este obligat să informeze XTB despre orice modificare de date care ar putea afecta 
posibilitatea respectării tratamentului Clientului ca și Client Professional. 
6.2 Acest regulament este disponibil pe site. 
 

 


