Prin noi investiti in viitor!

ESTINVEST

Societate de servicii de investitþii finnaciare, România

ANEXA NR._________/_________
PRIVIND PRESTAREA DE SERVICII DE INVESTIÞII
FINANCIARE LA DISTANÞÃ
LA CONTRACTUL NR._______/_________
Societatea de servicii de investiþii financiare - S.S.I.F ESTINVEST S.A., având sediul în Focºani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea,
înregistratã la Registrul Comerþului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326, capital social 5.400.000 lei, autorizatã pentru prestatea
de servicii de investiþii financiare prin Decizia Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 1447/15.10.2007 (actualmente Autoritatea de Supraveghere
Financiarã, Sector Instrumente ºi Servicii Financiare, cu sediul în Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 15, sector 5, Serviciul Protecþia Investitorilor - telefon:
021 6596 308), având nr. de înscriere în Registru C.N.V.M. PJR01SSIF/390040, cod operator date personale nr. 4284, reprezentatã legal prin Isac OvidiuLucian,Director General, în calitate de "Intermediar", ºi
Titularul de cont identificat prin cererea de deschidere de cont (numit formular de deschidere de cont) denumit în cele ce urmeazã "Client" ,
au convenit încheierea acestui contract de servicii de investiþii financiare cu respectarea urmãtoarelor clauze :
I. DEFINIÞII
Art.1- În sensul prezentului contract termenii de mai jos au urmãtorul înþeles:
Mijloace de comunicare la distanþã: telefon, fax, internet, sistemul autorizat de apel fãrã intervenþie umanã.
Platformã online – platforma electronicã prin care Clientul, utilizând internetul, transmite instrucþiuni referitoare la instrumente financiare, iar
Intermediarul le aduce la îndeplinire.
Sistemul de tranzacþionare prin internet, reprezintã sistemul informatic operat ºi controlat de Intermediar ºi accesat prin internet de Client, în scopul
transmiterii, preluãrii ºi executãrii ordinelor Clientului privind: a) tranzacþionarea instrumentelor financiare; b) transferul fondurilor în/din conturile Clientului;
c) anularea/modificarea ordinelor de tranzacþionare transmise de Client ºi a cãror stare permit retragerea/modificarea lor de pe piaþã; d) confirmarea de cãtre
Intermediar a preluãrii/executãrii/anulãrii/modificãrii ordinelor sau instrucþiunilor Clientului; e) vizualizarea de cãtre Client, în timp real, a conturilor sale
deschise ºi operate de cãtre Intermediar.
II.INSTRUCÞIUNI
Art. 2- Tranzacþionarea în baza contractului la distanþã poate fi iniþiatã dupã parcurgerea urmãtoarelor etape :
(1) Obþinerea în prealabil a acordului expres al investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanþã.
(2) Transmiterea în scris, de cãtre Client, pe un suport durabil, a numãrului de fax ºi a adresei de e-mail cu specificaþia semnãturii electronice.
(3) Informaþiile referitoare la obligaþiile contractuale vor fi comunicate Clientului în faza precontractualã, iar în cazul încheierii contractului la cererea expresã
a Clientului prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanþã, informarea se va face ulterior.
III.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3- Prestarea de servicii de investiþii financiare la distanþã organizatã de cãtre Intermediar care foloseºte exclusiv unul sau mai multe mijloace de
comunicare la distanþã, începând cu momentul încheierii contractului pânã la expirarea acestuia.
IV. DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE INTERMEDIARULUI
Art. 4- (1) Intermediarul pune la dispoziþia Clientului specificaþiile tehnice necesare utilizãrii sistemului de tranzacþionare online.
(2) Intermediarul ia mãsuri pentru securizarea comunicãrii browser server-client prin criptarea datelor.
(3) Intermediarul oferã Clientului accesul la informaþii privind situaþia contului sãu de tranzacþionare precum ºi posibilitatea vizualizãrii cotaþiilor bursiere.
Art. 5- (1) Intermediarul nu va procesa nici o instrucþiune iniþiata la distanþã de cãtre Client pânã când nu vor fi primite urmãtoarele: a) documentele
prevãzute la art. 20 din Contractul cadru; b) contractul în formã scrisã specific utilizãrii serviciilor la distanþã ºi anexele aferente; c) fondurile ºi/sau
instrumentele financiare în contul Clientului deschis la Intermediar.
(2) Confirmarea primirii de cãtre Intermediar a documentelor mai sus menþionate se face prin transmiterea cãtre Client a unei scrisori recomandate, cu
confirmare de primire, în acest fel verificându-se ºi adresa declaratã de acesta.
(3) Contractul se poate încheia direct ºi la unul din sediile Intermediarului verificându-se identitatea ºi adresa declaratã de Client.
(4) Dupã încheierea procesului de verificare a cererii de cãtre Intermediar, acesta va comunica prin curierat Clientului numele de utilizator ºi douã parole: a)
prima parolã - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpãrare de instrumente financiare, a limitelor de tranzacþionare ºi a situaþiei portofoliului propriu
de instrumente financiare; b) a doua parolã – pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpãrare de instrumente financiare, transfer de instrumente
financiare ºi/sau numerar.
Art. 6- (1) Intermediarul: a) verificã identitatea Clientului atunci când acesta acceseazã sistemul, prin intermediul parolelor; b) protejeazã platforma de
tranzacþionare împotriva accesului neautorizat; c) publicã pe pagina sa de internet informaþii reale ºi actualizate permanent cu respectarea regulilor privind
publicitatea.
(2) Pentru a asigura o protecþie crescutã a informaþiilor, Intermediarul are instituit un sistem de modificare periodicã a parolelor Clientului.
Art. 7- (1) Intermediarul îºi asumã responsabilitatea, în limitele prevederilor prezentului Contract, pentru procesarea corespunzãtoare a ordinelor, odatã ce
confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisã Clientului ºi cât mai curând dupã ce acesta a reconfirmat ordinul.
(2) În situaþia apariþiei unei disfuncþionalitãþi cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, Intermediarul va depune toate eforturile pentru a informa
utilizatorii cu privire la natura acestor disfuncþionalitãþi ºi durata previzionatã a acestora.
(3) În cazul prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor, Intermediarul pune la dispoziþia clienþilor un echipament alternativ reprezentat de: fax
0237/237471, scanat prin e-mail la adresa ordine@estinvest.ro, sau direct ºi personal, la cel mai apropiat sediu al Intermediarului din localitatea în care se
aflã Clientul, prin intermediul sucursalelor, agenþiilor sau agenþilor delegaþi autorizaþi.
Art. 8- Intermediarul se asigurã cã informaþiile ºi rapoartele sunt primite de Client pe un ecran de unde sã poatã fi citite sau într-un format ce poate fi
descãrcat de pe internet.
Art. 9- Intermediarul asigurã executarea instrucþiunilor transmise electronic de Client, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare ºi prevederile
prezentului contract.
V. DREPTURILE ªI OBLIGAÞIILE CLIENTULUI
Art. 10- (1) Clientul are obligaþia de a plãti lunar la scadenþã, conform grilei, tariful pentru utilizarea sistemului de tranzacþionare online, indiferent dacã
acceseazã sau nu sistemul.
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(2) Neplata la scadenþã a tarifului pentru utilizarea sistemului de tranzacþionare online atrage întreruperea accesului.
Art. 11- (1) Pe toatã durata derulãrii contractului la distanþã, Clientul are dreptul sã solicite comunicarea condiþiilor ºi prevederilor contractuale pe suport
de hârtie.
(2) Clientul este îndreptãþit sã solicite schimbarea modului de comunicare la distanþã folosit, dacã acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului
încheiat sau cu natura serviciului furnizat.
(3) Clientul este de acord ca Intermediarul sã-i transmitã rapoartele ºi informaþiile prin internet.
Art. 12- (1) Clientul este singurul utilizator autorizat sã foloseascã sistemul de tranzacþionare prin internet, în temeiul prezentului Contract.
(2) Dupã primirea parolelor, la prima accesare a sistemului de tranzacþionare, Clientul este obligat sã modifice parolele.
Art. 13- Confidenþialitatea în utilizarea user-ului, a parolei ºi a oricãror alte elemente de securitate care permit identificarea Clientului în sistemul
tranzacþionãrii prin internet ºi accesarea conturilor sale de fonduri ºi instrumente financiare, constituie responsabilitatea exclusivã a titularului contului.
Art. 14- Clientul este singurul rãspunzãtor pentru toate ordinele ºi instrucþiunile sale transmise în sistemul electronic sub parolã.
VI. SECURITATEA ªI COMPETENÞELE DE ACCESARE A SISTEMULUI
Art. 15- (1) Clientul se obligã sã schimbe parola ori de cate ori are suspiciuni cã aceasta ar putea fi cunoscutã de cãtre o persoanã neautorizatã.
(2) Clientul se obligã sã informeze Intermediarul de îndatã ce o persoanã neautorizatã a luat cunoºtinþã de parolele de acces sau acestea au fost uitate.
(3) Clientul se obligã la pãstrarea confidenþialitãþii cu privire la parolele de acces ºi sã nu furnizeze informaþii unor terþe persoane despre sistemul de
tranzacþionare online, fãrã consimþãmântul scris prealabil al Intermediarului.
(4) Clientul se obligã sã schimbe parola la cererea Intermediarului, la intervalul de timp prestabilit de acesta din urmã.
Art. 16- (1) Intermediarul va avea dreptul sã presupunã cã orice persoanã care acceseazã sistemul de tranzacþionare online este un utilizator autorizat.
(2) Clientul autorizeazã Intermediarul sã se bazeze pe autenticitatea, corectitudinea ºi integritatea fiecãreia dintre instrucþiunile transmise ºi sã acþioneze
în momentul primirii, cu condiþia ca aceasta sã fie identificatã în mod corect prin parolele de acces.
Art. 17- (1) Clientul este de acord cu înregistrarea în contul sãu a instrucþiunilor transmise electronic, protejarea operaþiunilor efectuate fiind asiguratã
prin procedee informatice de securitate ºi validare prevãzute de sistemul de tranzacþionare online.
(2) Clientul asigurã specificaþiile tehnice necesare utilizãrii aplicaþiei conform instrucþiunilor primite de la Intermediar.
Art. 18- (1) Intermediarul va avea dreptul sã nu acþioneze conform instrucþiunii autorizate, dacã suspecteazã ca aceasta nu a fost autorizatã în mod
corespunzãtor de cãtre Client, sau cã procedurile generale de securitate ale Clientului au fost violate ºi parolele de acces au fost utilizate în mod
necorespunzãtor, fãrã a fi necesarã iniþierea unei acþiuni de verificare.
(2) În astfel de cazuri, Intermediarul nu va fi obligat la plata de despãgubiri pentru pierderi sau daune provocate de întârzierea efectuãrii tranzacþiilor.
Art. 19- (1) Dupã ce Intermediarul a primit o instrucþiune autorizatã, aceasta nu va putea fi revocatã, modificatã sau anulatã, dacã Intermediarul nu
stabileºte, în mod rezonabil, cã revocarea, modificarea sau anularea instrucþiunii autorizate ar fi posibilã.
(2) Intermediarul nu va avea nici o rãspundere pentru neexecutarea unei instrucþiuni autorizate într-o anumitã zi de tranzacþionare, dacã instrucþiunea
autorizatã respectivã nu este primitã de cãtre Intermediar înaintea termenului limitã de procesare a instrucþiunilor din ziua de tranzacþionare respectivã.
VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art. 20- (1) Clientul va avea o perioadã de 14 zile, de la încheierea Contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanþã, fãrã a-i fi
percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fãrã a-ºi motiva decizia de retragere.
(2) Termenul prevãzut mai sus începe sã curgã din ziua încheierii contractului la distanþã, dacã Clientul a primit documentul de prezentare, sau din ziua în
care Clientul primeºte documentul de prezentare, dacã aceastã datã este ulterioarã încheierii contractului.
(3) În cazul exercitãrii dreptului de reziliere unilateralã a contractului la distanþã, Clientul va notifica Intermediarul, înainte de expirarea termenului de 14
zile, prin orice mijloc care poate fi probat.
(4) Termenul va fi considerat respectat dacã notificarea formulatã pe suport hârtie sau alt suport durabil, disponibil ºi accesibil Intermediarului, este
expediatã înaintea expirãrii termenului în care acest drept poate fi exercitat.
(5) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificãrii privind denunþarea unilateralã a contractului la distanþã, Intermediarul este obligat sã
ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanþã, cu excepþia sumelor aferente serviciilor deja prestate, care: a) nu vor putea depãºi o sumã
stabilitã proporþional cu perioada în care serviciul de investiþii financiare a fost furnizat raportatã la durata totalã a Contractului; b) nu vor putea fi prevãzute
ca platã ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formã a unei penalitãþi.
(6) Investitorul nu poate sã cearã plata serviciilor prestate dacã nu face dovada cã a informat în timp util Clientul despre aceastã obligaþie.
(7) Clientul nu poate sã fie obligat sã efectueze plata dacã executarea contractului a început înaintea expirãrii perioadei de retragere, fãrã existenþa unei
cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.
Clientul declarã ca a luat la cunoºtinþã în totalitate de termenii ºi condiþiile Contractului ºi este de acord cu acesta în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 85/2004, referitoare la protecþia consumatorilor la încheierea ºi executarea contractelor la distanþã privind serviciile financiare.
Contractul se încheie pentru:
1. valori mobiliare

din data de ____________________

2. instrumente financiare derivate

din data de ____________________

CLIENT,
Numele ºi prenumele/Denumirea persoanei juridice :
___________________________________________
Semnãtura

INTERMEDIAR,
Control intern

Conducerea societãþii

_________________

____________________

_______________________
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