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Tel. / Fax: 222.8731 • office@intercapital.ro

Formular C-02: Cerere de Deschidere Cont
Se completeazã de intermediar:
Cont Acþiuni BVB: Nr. IAC _____________________________  Asistat de broker  Online

DATE IDENTIFICARE PERSOANE FIZICE
_________________________________________________________________
Nume şi prenume
_________________________________________________________________
Alte nume (ex.: Pseudonim)
_________________________________________________________________
Adresa (str., nr., bl., sc., et., ap., oraş, judeþ /sector, cod poştal, þarã)
_____________________ ______________ ________________ _________
Locul Naşterii
Data naşterii
Vârsta
Sex
_________________________________________________________________
Cod Numeric Personal (CNP) /echivalent pentru cetãþeni strãini
_________________________________________________________________
Seria şi nr. actului de identitate (CI /BI /Paşaport)
______________________________ __________________________________
Data eliberãrii
Data expirãrii
_________________________________________________________________
Eliberat de
_____________________________ __________________________________
Telefon (Mobil)
Fax
_________________________________________________________________
E-mail
____________________________ ___________________________________
Cetãþenie
Naþionalitate
_________________________________________________________________
Þara de origine
_________________________________________________________________
Rezidenþã
_________________________________________________________________
Reşedinþã (str., nr., bl., sc., et., ap., oraş, judeþ /sector, cod poştal, þarã)
_________________________________________________________________
Starea Civilã

DATE BANCARE

DATE IDENTIFICARE PERSOANE JURIDICE
_________________________________ ______________________________
Denumire
Formã şi structurã juridicã
_________________________________________________________________
Reprezentatã de (a se indica calitatea persoanei)
_________________________________________________________________
Adresa sediului (str., nr., bl., sc., et., ap., oraş, judeþ /sector, cod poştal, þarã)
_________________________________________________________________
Cod unic de înregistrare
_________________________________________________________________
Nr. de înregistrare la Registrul Comerþului
_________________________________________________________________
Nr., Seria şi Data certificatului /documentului de înregistrare la Registrul
Comerþului
_________________________________________________________________
Listã administratori
_________________________________________________________________
Listã persoane cu funcþii de conducere
_________________________________________________________________
Structurã acþionariat (nume şi procent deþineri acþiuni)
_________________________________ ______________________________
Telefon (Mobil)
Fax
_________________________________________________________________
E-mail
_________________________________________________________________
Pagina Web
_________________________________________________________________
Capital subscris şi vãrsat
_________________________________________________________________
Adresa de corespondenþã (str., nr., bl., sc., et., ap., oraş, judeþ /sector, cod
poştal, þarã)

BENEFICIAR REAL ªI SURSA FONDURILOR INVESTITE

Vã rugãm sã completaþi coordonatele privind contul dumneavoastrã bancar
şi sã anexaþi un extras de cont.
_________________________________________________________________
Nr. cont bancar
_________________________________________________________________
Banca
_________________________________________________________________
Sucursala

_________________________________________________________________
Numele /Prenumele Beneficiarului real al contului
Sursa fondurilor investite  salariu  dividende  pensie  chirii  altele
_________________________________________________________________

LISTÃ PERSOANE AUTORIZATE
Aceastã secþiune este rezervatã delegãrii drepturilor deþinute de dumneavoastrã în calitate de Titular de cont, altor persoane. Pentru persoanele
delegate /împuternicite vã rugãm sã depuneþi copii conform cu originalul ale actelor de identitate (CI /BI /Paşaport) şi delegaþia /procura în original.
__________________________
Nume

__________________________ ______________________________
Prenume
Cod Numeric Personal (CNP)

___________________________
Specimen semnãturã

_______________________
Semnãturã Titular de cont

__________________________
Nume

__________________________ ______________________________
Prenume
Cod Numeric Personal (CNP)

___________________________
Specimen semnãturã

_______________________
Semnãturã Titular de cont

__________________________
Nume

__________________________ ______________________________
Prenume
Cod Numeric Personal (CNP)

___________________________
Specimen semnãturã

_______________________
Semnãturã Titular de cont

__________________________
Nume

__________________________ ______________________________
Prenume
Cod Numeric Personal (CNP)

___________________________
Specimen semnãturã

_______________________
Semnãturã Titular de cont

PROFIL ªI INFORMAÞII CLIENT
Pentru o bunã înþelegere a instrumentelor financiare adecvate profilului dumneavoastrã investiþional, a noþiunii de risc de investiþii precum şi a relaþiei dintre risc
şi randamentul investiþiilor vã rugãm sã ne furnizaþi informaþii corecte şi suficiente cu privire la cunoştinþele, experienþa, situaþia financiarã şi obiectivele
investiþionale. Este foarte important sã ne furnizaþi informaþii complete şi corecte, astfel încât sã putem sã stabilim aversiunea /preferinþa faþã de risc şi prin
urmare sã stabilim produsele, serviciile sau tipurile de instrumente financiare, adecvate profilului dumneavoastrã.

Sunteþi client profesional  Da /  Nu
Sunteþi contraparte eligibilã  Da /  Nu
Clientul declarã cã a luat la cunoştinþã prevederile Regulamentului CNVM
nr. 32/2006 cu privire la încadrarea în una din categoriile de clienþi şi cã a
fost încadrat de SSIF Intercapital Invest SA în categoria:
 Retail  Profesional  Contraparte Eligibilã.
Loc de muncã şi pregãtire profesionalã (pentru persoane fizice)
 Minor  Student  Angajat  Pensionar  Altã situaþie ________
Loc de muncã: Instituþie _____________ Domeniu de activitate ________
Profesia _____________________ Funcþia ___________________
Studii:  ªcoalã generalã  Liceu  Facultate  Postuniversitare

Declar cã nu deþin, singur sau împreunã cu persoanele cu care acþionez în
mod concertrat, la data completãrii acestui formular, mai mult de 5% din
acþiunile companiilor deschise, în afara celor menþionate mai jos.
______________________
Compania
______________________
Compania
______________________
Compania
______________________
Compania

_____________
Simbol
_____________
Simbol
_____________
Simbol
_____________
Simbol

________________
Nr. acþiuni
________________
Nr. acþiuni
________________
Nr. acþiuni
________________
Nr. acþiuni

__________
% deþinut
__________
% deþinut
__________
% deþinut
__________
% deþinut

Situaþia familialã /profesionalã (pentru persoane fizice)
 copil /copii nou-nãscuþi  copil /copii aflaþi la vârsta la care încep
studiile universitare  pierderea locului de muncã  apropierea de vârsta
de pensionare  nevoia de lichiditãþi pentru anumite investiþii relevante
 Altã situaþie ______________________________________________________

Persoanã Expusã Politic
Clientul se încadreazã în categoria persoanelor expuse public.
 DA  NU
____________________________________________________________________
Funcþie Publicã

Situaþia financiarã şi obiective investiþionale
Pentru persoane fizice
Venituri totale anuale:
 sub 6.000 euro  între 6.000 şi 24.000 euro  peste 24.000 euro

a) Agentul de servicii de investiþii financiare are un interes direct /indirect
faþã de Client, altul decât cel legat de perceperea comisionului?
 Nu /  Da, Detalii ________________________________________________
b) Sunteþi membru al Consiliului de Administraþie sau al conducerii
executive a unui intermediar (SSIF) sau a unei instituþii a pieþei de capital?
 Nu /  Da, Detalii ________________________________________________

Pentru persoane juridice (conform ultimei situaþii financiare depuse la
administraþia financiarã):
Activ total:  sub /  peste 20.000.000 euro, adicã ______________ EUR
Cifrã de afaceri:  sub /  peste 40.000.000 euro, adicã __________ EUR
Capitaluri proprii:  sub /  peste 2.000.000 euro, adicã __________ EUR
Nivelul de risc:  Risc redus  Risc mediu  Risc ridicat
Orizont investiþie
 Termen scurt (sub 6 luni)  Termen mediu (6 - 24 luni)
 Termen lung (>24 luni)
Experienþã investiþionalã şi nivel de cunoştinþe
Experienþã investiþionalã
 Redusã  Medie  Ridicatã
Nivel de cunoştinþe în domeniul pieþei financiare
 Foarte bun  Bun  Satisfãcãtor  Minim
Valoarea investiþiei iniþiale ___________________________________ RON
Ce servicii financiare aflate sau nu în oferta Intercapital Invest
vã intereseazã sã accesaþi:
 Tranzacþionare on-line  Consultanþã de investiþii  Alte servicii
de investiþii (detaliaþi)
___________________________________________________________________
Ce procent din portofoliul dumneavoastrã financiar intenþionaþi sã deþineþi
prin intermediul Intercapital Invest: ________________ %

c) Sunteþi angajat permanent sau temporar al unui intermediar (SSIF) sau al
unei instituþii a pieþei de capital?  Nu /  Da, Detalii ________________
d) Enumeraþi societãþile tranzacþionate în care sunteþi membru al
Consiliului de Administraþie sau al conducerii executive:
____________________________________________________________________
e) Enumeraþi societãþile pentru care sunteþi persoanã iniþiatã:
___________________ ________________ ____________________________
Denumire societate
Simbol
Situaþie persoanã iniþiatã
___________________ ________________ ____________________________
Denumire societate
Simbol
Situaþie persoanã iniþiatã
___________________ ________________ ____________________________
Denumire societate
Simbol
Situaþie persoanã iniþiatã
___________________ ________________ ____________________________
Denumire societate
Simbol
Situaþie persoanã iniþiatã

Scopul şi natura operaþiunilor derulate cu entitatea reglementatã?
 Speculativ  Investiþional  Altele ________________________________
Instrumentele financiare cu care sunteþi familiarizat sau în care sunteþi
interesat sã investiþi:  Acþiuni  Obligaþiuni  Instrumente financiare
derivate  Produse structurate  Fonduri mutuale /ETF-uri

Referitor la contul de investiþii deschis la Intercapital Invest
Este primul cont de investiþii în acþiuni deschis de Client  Da /  Nu
Clientul are conturi deschise şi la alte SSIF
 Da /  Nu
Clientul îşi transferã integral contul de la alt SSIF
 Da /  Nu
În cazul în care deþineþi conturi de investiþii la alte SSIF, precizaþi valoarea tranzacþiilor cu instrumente financiare, perioada în care au avut loc aceste tranzacþii
şi deþinerile de poziþii deschise prin intermediul intermediarului respectiv, dacã este cazul:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Certificare
1. Am verificat şi rãspund pentru datele furnizate, şi mã oblig sã notific modificãrile apãrute. Am citit şi am înþeles acest formular şi mã oblig sã notific orice
modificare apãrutã în situaþia financiarã personalã, orizontul de investiþii, instrumentele financiare sau serviciile vizate, sau orice alte informaþii pe care le
consider relevante în stabilirea profilului investiþional.
2. Înþeleg cã acest formular trebuie actualizat cel puþin o datã la şase luni dacã nu intervin modificãri majore sau ori de câte ori intervin modificãri majore în cele
declarate anterior.
3. Agentul mi-a adus la cunoştinþã riscurile aferente investiþiilor pe piaþa de capital, precum şi faptul cã performanþele din trecut ale instrumentelor financiare nu constituie
o garanþie pentru performanþele viitoare.
4. Am luat la cunoştinþã de politica SSIF de executare a ordinelor inclusã în documentul de prezentare al Intercapital Invest şi sunt de acord cu aceasta.
5. Am luat la cunoştinþã şi sunt de acord cu toate prevederile legale aplicabile raportului meu cu SSIF Intercapital Invest definite în legislaþia românã; am luat la
cunoştinþã şi sunt de acord cu toti parametrii şi caracteristicile serviciilor puse la dispoziþie de Intercapital Invest.
6. Clientul declarã pe propria rãspundere cã a luat la cunoştinþã despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale cãror investiþii sunt compensate de Fondul de
Compensare a Investitorilor, conform legii, precum şi despre cuantumul cu care va fi compensat, şi cã  se încadreazã /  nu se încadreazã în vreuna din situaþiile
menþionate la art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
7. OBLIGATORIU
PENTRU
PERSOANE
JURIDICE:
Subsemnatul
________________________________________________,
reprezentant
legal
al
______________________________________, declar cã firma îşi desfãşoarã activitatea în domeniul _________________________________, având obiectul principal
de activitate __________________________________ şi cã funcþioneazã în mod legal.
Data: __________________________________
Numele persoanei cu care Clientul va þine legãtura _______________________________ Funcþia: Agent de servicii de investiþii financiare.
Pentru conturi Ktrade, Clientul va þine legãtura cu responsabilul sistemului Ktrade din cadrul firmei pentru pentru elemente legate de funcþionarea tehnicã a
sistemului.
Semnãturã Agent _______________________________________________ Decizie nr. ____________________________________________________

Semnãturã Client

__________________________________

L.S

ANEXA NR. 1 – DEFINIÞII

1) Clienþi profesionali - urmãtoarele categorii de clienþi vor fi consideraþi profesionali pentru toate serviciile de investiþii financiare şi pentru instrumentele
financiare conform prevederilor anexei 8 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006:
a) Entitãþi care trebuie autorizate sau reglementate sã opereze pe pieþe financiare din România, Uniunea Europeanã sau dintr-un stat nemembru. 1. instituþii de
credit; 2. societãþi de servicii de investiþii financiare; 3. alte instituþii financiare autorizate sau reglementate; 4. societãþi de asigurãri; 5. organisme de plasament
colectiv şi societãþile de administrare ale acestora; 6. fonduri de pensii şi societãþile de administrare ale acestora; 7. traderii; 8. alþi investitori instituþionali.
b) Societãþi comerciale care îndeplinesc douã din urmãtoarele cerinþe: 1. bilanþ contabil total: 20.000.000 euro 2. cifrã de afaceri netã: 40.000.000 euro
3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.
c) Guverne naþionale sau regionale, instituþii publice care administreazã datoria publicã, bãnci centrale, instituþii internaþionale şi supranaþionale, ca de exemplu
Banca Mondialã, Fondul Monetar Internaþional, Banca Centralã Europeanã, Banca Europeanã de Investiþii şi alte organizaþii internaþionale similare.
d) Alþi investitori instituþionali a cãror activitate principalã o reprezintã investiþia în instrumente financiare, inclusiv entitãþi care se ocupã cu securizarea activelor
sau cu alte tranzacþii financiare. Clienþii pot fi trataþi drept clienþi profesionali la cerere dacã cel puþin douã din criteriile urmãtoare sunt îndeplinite:
I.
clientul a desfãşurat un numãr semnificativ de tranzacþii pe piaþã, cu o frecvenþã medie de 10 pe trimestru, pe o perioadã anterioarã de cel puþin
patru trimestre;
II.
portofoliul financiar al clientului, cuprinzând depozite de numerar şi instrumente financiare, depãşeşte 500.000 euro;
III.
clientul lucreazã sau a lucrat în sectorul financiar cel puþin un an pe o poziþie profesionalã, care necesitã cunoştinþe despre tranzacþii sau
serviciile de investiþii financiare.
2) Contrapãrþi eligibile sunt considerate entitãþile menþionate la punctele a), b) şi c), precum şi persoanele fizice sau juridice ale cãrei activitãþi principale constau
în tranzacþionarea în cont propriu a mãrfurilor şi /sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mãrfurile.
3) Client de retail - este clientul care nu este client profesional.
4) Persoane expuse politic
Art. 3^1 din Legea 656/2002 cu modificãrile şi completãrile ulterioare stipuleazã urmãtoarele:
(1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercitã sau au exercitat funcþii publice importante, membrii familiilor acestora,
precum şi persoanele cunoscute public ca asociaþi apropiaþi ai persoanelor fizice care exercitã funcþii publice importante.
(2) Persoanele fizice care exercitã, în sensul prezentei legi, funcþii publice importante sunt: a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii
europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenþiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curþilor constituþionale, membrii curþilor supreme sau ai
altor înalte instanþe judecãtoreşti ale cãror hotãrâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor cãi extraordinare de atac; c) membrii curþilor de conturi sau
asimilate acestora, membrii consiliilor de administraþie ale bãncilor centrale; d) ambasadorii, însãrcinaþii cu afaceri, ofiþerii de rang înalt din cadrul forþelor
armate; e) conducãtorii instituþiilor şi autoritãþilor publice; f) membrii consiliilor de administraþie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deþin funcþii
de conducere ale regiilor autonome, ale societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naþionale.
(3) Niciuna dintre categoriile prevãzute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care ocupã funcþii intermediare sau inferioare. Categoriile prevãzute la alin. (2)
lit. a) - e) cuprind, dupã caz, funcþiile exercitate la nivel comunitar sau internaþional.
(4) Membrii familiilor persoanelor care exercitã funcþii publice importante sunt, în sensul prezentei legi: a) soþul /soþia; b) copiii şi soþii /soþiile acestora; c) pãrinþii.
(5) Persoanele cunoscute public ca asociaþi apropiaþi ai persoanelor fizice care exercitã funcþii publice importante sunt: a) orice persoanã fizicã ce se dovedeşte
a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitãþi juridice împreunã cu oricare dintre persoanele prevãzute la alin. (2) sau având orice altã relaþie
privilegiatã de afaceri cu o astfel de persoanã b) orice persoanã fizicã ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitãþi juridice
cunoscute ca fiind înfiinþatã în beneficiul uneia dintre persoanele prevãzute la alin. (2).
(6) Fãrã a aduce atingere aplicãrii, pe baza unei evaluãri a riscului, a mãsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, dupã împlinirea unui termen de un an
de la data la care persoana a încetat sã mai ocupe o funcþie publicã importantã în sensul alin. (2), instituþiile şi persoanele prevãzute la art. 10 nu mai considerã
persoana respectivã ca fiind expusã politic.
5) Beneficiar real
Art. 4 din Legea 656/2002 cu modificãrile şi completãrile ulterioare stipuleazã urmãtoarele:
(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înþelege orice persoanã fizicã ce deþine sau controleazã în cele din urmã clientul şi /sau persoana fizicã
în numele ori în interesul cãruia /cãreia se realizeazã, direct sau indirect, o tranzacþie ori o operaþiune.
(2) Noþiunea de „beneficiar real” va include cel puþin:
a) în cazul societãþilor comerciale:
1. persoana sau persoanele fizice care deþin ori controleazã în cele din urmã o persoanã juridicã prin deþinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului
integral de acþiuni ori a unui numãr de acþiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acþiuni la purtãtor, persoana
juridicã deþinutã sau controlatã nefiind o societate comercialã ale cãrei acþiuni sunt tranzacþionate pe o piaþã reglementatã şi care este supusã unor
cerinþe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaþia comunitarã ori cu standarde fixate la nivel internaþional. Acest criteriu este considerat
a fi îndeplinit în cazul deþinerii a cel puþin 25% din acþiuni plus o acþiune;
2. persoana sau persoanele fizice care exercitã în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;
b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevãzute la lit. a), sau al altor entitãþi ori construcþii juridice care administreazã şi distribuie fonduri:
1. persoana fizicã care este beneficiara a cel puþin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitãþi ori construcþii juridice, în cazul în care viitorii
beneficiari au fost deja identificaþi;
2. grupul de persoane în al cãror interes principal se constituie ori funcþioneazã o persoanã juridicã sau o entitate ori construcþie juridicã, în cazul în care
persoanele fizice care beneficiazã de persoana juridicã sau de entitatea juridicã nu au fost încã identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercitã controlul asupra a cel puþin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitãþi ori construcþii
juridice.
6) Persoanã iniþiatã
Persoana iniþiatã este clientul care are acces la informaþii confidenþiale şi /sau privilegiate în legãturã cu un Emitent. Categoriile de persoane iniþiate sunt
prevãzute de legislaþia în vigoare.
Informaþie privilegiatã este o informaþie de naturã precisã care nu a fost fãcutã publicã, care se referã în mod expres la unul sau mai mulþi emitenþi ori la unul
sau mai multe instrumente financiare, şi dacã, ar fi fãcutã publicã, ar putea avea un impact semnificativ asupra preþului acelor instrumente financiare sau asupra
preþului instrumentelor financiare derivate cu care sunt în legãturã. Sunt prezumate a avea acces la informaþii privilegiate:
a)
Membrii consiliului de administraþie şi membrii conducerii executive a Emitentului, a filialelor Emitentului şi a societãþilor controlate de emitent;
b)
Angajaþii Emitentului, ai filialelor sale sau ai societãþilor comerciale controlate de Emitent, care prin activitatea desfãşuratã, pot avea acces la astfel
de informaþii (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului);
c)
Persoanele care presteazã servicii profesionale pentru Emitent, filialele Emitentului sau pentru societãþile controlate de Emitent şi care au acces
la astfel de informaþii (auditori, avocaþi, consultanþi etc.);
d)
Acþionarii semnificativi ai Emitentului, dacã sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administraþie şi membrii conducerii lor executive;
e)
Toate persoanele cunoscute cã au obþinut astfel de informaþii de la persoanele menþionate la lit. a - d;
f)
Toate persoanele care acþioneazã concertat cu persoanele menþionate la lit. a - e;
g)
Toate filialele Emitentului.
7) Situaþii exceptate de la compensare: a) investitori profesionali şi instituþionali (firme de investiþii, instituþiile de credit, instituþii financiare în sensul legislaþiei
privind instituþiile de credit şi adecvarea capitalului, societãþi de asigurãri, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii); b) alþi investitori profesionali
şi instituþionali stabiliþi prin reglementãrile ASF; c) organizaþii internaþionale, guverne şi alte autoritãþi ale administraþiei publice centrale; d) autoritãþi ale
administraþiei publice regionale şi locale; e) administratorii, inclusiv conducãtorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acþionarii acestora
cu deþineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitorii cu statut similar în cadrul altor societãþi din acelasi grup cu membrii Fondului;f) soþii, rudele
şi afinii pânã la gradul I, precum şi persoanele care acþioneazã în numele investitorilor menþionaþi la lit. e); g) persoanele juridice din cadrul aceluiaşi grup cu
membrii Fondului; h) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct rãspunzãtori pentru fapte care au agravat dificultãþile financiare ale membrului sau
au contribuit la deteriorarea situaþiei financiare a acestuia; i) societãþi cãrora, din cauza mãrimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanþ prescurtat conform
reglementãrilor contabile.
OBLIGATORIU
 Declar pe propria rãspundere cã am citit şi am înþeles definiþiile regãsite în prezentul document.
Semnãturã Client

__________________________________

