Cerere de încadrare în categoria „Client profesional”
1) ………………………………………………
cu sediul/domiciliul ………………………….
CUI/CNP: ……………………………………
înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul …………………, secțiunea …,
dosar ……….
(denumit în continuare „client”)
2) Citfin – Finanční trhy, a.s.
cu sediul în Praga 5, Radlická 751/113e, cod poștal: 158 00
CUI: 25079069
CIF: CZ25079069
Înrestrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal Praga, secțiuneal B, dosar
4313
(denumită în continuare „societatea Citfin”)
Clientul, prin prezenta, solicită Citfin, în conformitate cu § 2b alin.1 lit. a) din Legea nr. 256/2004 M.O.,
privind piața de capital
cu modificările și completările ulterioare, încadrarea generală la categoria Client profesional.
Clientul declară că îndeplinește cel puțin două dintre următoarele trei criterii:


Clientul a efectuat, în medie, cel puțin 10 tranzactii într-un volum semnificativ pe trimestru în
ultimele 4 trimestre anterioare consecutive pe piața o reglementată cu sediul într-un stat
membru al Uniunii Europene sau, într-un sistem multilateral de tranzacționare operat de o
entitate cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, cu instrumentul de investiții la care
se referă cererea,



volumul activelor sale, ce constau din mijloace bănești și instrumente de investiții, este de cel
puțin 500.000 euro, sau



clientul desfășoară sau a desfășurat, în sectorul pieței financiare, timp de cel putin un an,
acțivități legate de locul său de muncă, profesie sau funcție, care necesită cunoștințe în
domeniul tranzactiilor sau a serviciilor la care se referă cererea.

Citfin, prin aceasta, atenționează clientul că acest transfer este în același timp asociat cu pierderea
nivelului actual de protecție și a nivelului de tratament cum este în cazul clientului retail.
În continuare clientul declară că este conștient de faptul că:
1. Această modificare poate duce la pierderea dreptului la compensație din partea Fondului de
garantare a tranzacțiilor de valori mobiliare.
2. Citfin este obligată să respecte obligațiile de informare specificate în § 15 până la 15 r din
Legea nr. 256/2004 M.O., privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
într-o măsură mai mică decât față de clientul retail.
Clientul este obligat să informeze Citfin despre orice modificare care ar putea afecta actuala clasificare
în categorie. Citfin este obligată să ia măsurile adecvate dacă află că un client nu mai îndeplinește
condițiile inițiale prin care ar putea fi tratat ca un client retail.
……………………la data de …………..
Citfin - Finanční trhy, a.s.
Radlická 751/113e
158 00, Praga 5
CUI: 25079069
CIF: CZ25079069

Semnătura clientului …………………
info@citfin.cz
www.citfin.cz
www.citfin.sk
www.citfin.hu
www.citfin.ro

Linia verde:
Dealing:
Comerț:
Middle Office:
Call Centre:

800 311 010
+420 234 092 020
+420 234 092 011
+420 234 092 322
+420 234 092 333

