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Document de prezentare MIFID II

Versiune aplicabila de la data: 01.07.2021

Prin MiFID II se va înțelege Directiva nr. 2014/65/UE din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor
financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE precum si termenii
definiți in sensul directivei menționate.
Prezentul document este adresat Clienților ISPRO si este pus la dispoziția acestora in mod
permanent pe pagina internet a Băncii www.intesasanpaolobank.ro, sau, după caz, conform
contactelor încheiate cu clienții, pe suport hârtie sau prin e-mail.
Orice modificare a prezentului Document de Prezentare MIFID va fi comunicata prin publicarea
versiunii modificate pe pagina de internet a Băncii www.intesasanpaolobank.ro.
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1. Prezentare MIFID II
MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) – Directiva 2014/65/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare („MiFID II”)
împreună cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (MiFIR), reprezintă cadrului de reglementare aplicabil
privind cerințele pe care firmele de investiții, piețele reglementate, furnizorii de servicii de raportare
de date, precum si firmele din tari terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară activități
de investiții in Uniune, trebuie sa le respecte.
MiFID II are rolul de a îmbunătăți competitivitatea piețelor financiare ale UE si de a asigura un nivel
ridicat de protecție armonizata pentru investitorii cu instrumente financiare, cum ar fi acțiunile,
obligațiunile, unitățile de fond, instrumentele financiare derivate si diversele produse structurate,
obținerea unui grad mai mare de transparenta pre-tranzacționare si post-tranzacționare care se
aplica tuturor locurilor de tranzacționare, inclusiv operațiunilor Over the Counter - OTC.

2. Cadrul legislativ MIFID II
Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, care asigura transpunerea
prevederilor Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului, din 15 mai 2014,
privind piețele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei
2011/61/UE (MiFID II- The Markets in Financial Instruments Directive) a fost publicata in Monitorul
Oficial al României nr. 521 din 26 iunie 2018 si a intrat in vigoare in data de 06 iulie 2018.
Cadrul legislativ MIFID include de asemenea si toate regulamentele europene si legislația secundara
emisa de autoritățile de reglementare (ASF, BNR) in scopul aplicării cerințelor privind serviciile de
investii financiare

4. Autorități de supraveghere/ reglementare
Autoritatea de supraveghere: Banca Naționala a României (Str. Lipscani nr. 25, Sector 3, Bucuresti,
Cod Postal 030031), Telefon: 021.313.04.10; 021/315.27.50; Fax: 021.312.38.31; Pagina web:
www.bnr.ro
Autoritatea de supraveghere pentru operațiunile pe piața de capital: Autoritatea de Supraveghere
Financiara, Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare, cu sediul in Splaiul Independentei nr.
15, Sector 5, Bucuresti Telefon: 021.659.64.64; Fax: 021.659.60.51; 021.659.64.14; Pagina web:
www.asfromania.ro

3. Informații generale si date de contact in relația cu BC Intesa Sanpaolo
Romania S.A.
Date de contact Banca Comercială INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.
Sediul central si social: Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa Est și Aripa
Vest, etaj 6, cod poștal 011141, Sectorul 1, Bucuresti, România
Telefon: +4 0372.502.808
E-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro
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Birouri administrative (punct de lucru): Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 88, cod poștal 310025,
jud. Arad, România
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/2449/2015
Codul unic de înregistrare: RO8145422
Număr de înregistrare în Registrul Bancar: RB - PJR - 02 - 032/1999
COD SWIFT: WBANRO22XXX
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888

Departament (Trezorerie & ALM) - Birou Trezorerie & Tranzacționare cu clienții:
Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, cod poștal
011141, Sectorul 1, Bucuresti, România
Telefon: +4 0372.502.808
E-mail: sales@intesasanpaolo.ro/ treasury@intesasanpaolo.ro
Sesizări si Reclamații:
In cazul unei nemulțumiri referitoare la produsele sau serviciile noastre, la interacțiunile din
agenții sau o abatere de la termenii legali și contractuali, exista mai multe modalități de a ne
trimite o sesizare:
 personal, la oricare dintre sucursalele/ agențiile noastre
 în scris, la adresa: Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa Est și
Aripa Vest, etaj 6, cod poștal 011141, Sectorul 1, Bucuresti, România
 în scris, la adresa de e-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro
 utilizând formularul online disponibil pe pagina de contact
În situația în care a fost depusa o sesizare, iar răspunsul primit nu oferă o soluție conform
așteptărilor, exista posibilitatea de a adresa organelor și autorităților competente și,
respectiv, de a utiliza modalitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor prevăzute d e
dispozițiile legale în vigoare.
Autoritățile competente:
 Banca Națională a României (BNR) - București, Strada Lipscani nr. 25, Sector 3, www.bnro.ro
 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) - București, Bulevardul
Aviatorilor nr. 72, Sector 1, www.anpc.ro
 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
- București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, www.dataprotection.ro
Pentru soluționarea pe cale amiabilă, se poate adresa o solicitare Centrului de Soluționare
Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB), cu sediul in Str. Sevastopol nr. 24, et. 2,
ap. 202, sector 1, pe adresa de e-mail office@csalb.ro sau la numărul de telefon 021.9414.
Pentru informații despre CSALB, care este scopul înființării acestuia, precum si pașii de urmat
in vederea soluționării unei reclamații care nu a fost soluționata direct cu noi, se poate accesa
pagina https://www.csalb.ro/.

4. Servicii de investiții oferite de către BC Intesa Sanpaolo Romania S.A.
4.1 Servicii si activități de investiții
a) Primirea si transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;
b) Executarea ordinelor in contul clienților;
c) Tranzacționarea pe cont propriu;
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d) Subscrierea de instrumente financiare si/sau plasarea de instrumente financiare cu
angajament ferm;
e) Operarea unui SMT

Tel Verde:
0800 800
888

4.2 Servicii auxiliare
a) Păstrarea si administrarea instrumentelor financiare in contul clienților, inclusiv custodia si
serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor si excluzând furnizarea
si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt („serviciu de
administrare centralizata”) menționat in secțiunea A punctul 2 din anexa la Regulamentul
(UE) nr. 909/2014.
b) Serviciile legate de subscriere

4.3 Elementele minime necesare derulării tranzacțiilor cu instrumente
financiare
In scopul derulării tranzacțiilor cu instrumente financiare, trebuie parcurși de către Client următorii
pași minimi:
- deschiderea unui cont curent la Banca;
- încheierea unui contract de furnizare servicii si/sau tranzacționare instrumente financiare cu
RBRO;
- luarea la cunoștința a prezentului document;
- clasificarea MIFID II a Clientului;
- parcurgerea testelor de oportunitate/ adecvare, după caz, in funcție de serviciul de investiții
solicitat (doar pentru clienții clasificați in categoriile Retail & Profesionali)

5. Clasificarea Clienților conform prevederilor MiFID II
In conformitate cu prevederile legale, Clienții care accesează servicii de investiții financiare, respectiv
derulează, activități de investiții financiare aflate sub aplicabilitatea MiFID II trebuie sa fie încadrați
de către banca într-una din cele trei categorii menționate mai jos:
1) clienți retail
2) clienți profesionali
3) contraparți eligibile
Clasificarea clienților in aceste categorii determina:
• nivelul de protecție adecvat atribuit Clientului și obligațiile de informare;
• nivelul de responsabilitate al băncii pentru serviciile prestate;
• metodele de aplicare a regulilor de conduită.

5.1 Clienții Retail
- beneficiază de cel mai ridicat nivel de protecție
- in aceasta categoria intra persoanele fizice si persoanele juridice care nu întrunesc condițiile de
încadrare in categoria clienților profesionali (conform criteriilor MIFID).
- clientul retail este informat in ceea ce privește:
• produsele in care urmează sa investească, înaintea efectuării tranzacției, in timpul si după
tranzacție;
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• evaluarea oportunității produsului sau a serviciului furnizat pentru Client in funcție de
cunoștințele si experiența acestuia;
• o buna executare a ordinelor in condițiile de piața existente;
• rapiditate si echitate in procesarea ordinelor;
• evaluarea adecvării consultantei in investiții sau a mandatului de gestionare la situația
personala a Clientului, atunci când Banca va oferi aceste servicii
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5.2 Clienți profesionali
- beneficiază de un grad mai redus de protecție decât clienții retail
- poseda experiența, cunoștințele si capacitatea de a lua decizia investiționala si de a evalua
riscurile pe care aceasta le implica
- in aceasta categorie intra:
• Entitățile care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe piețe financiare si care nu
sunt clasificate drept contraparți eligibile: instituții de credit; firme de investiții si S.S.I.F; alte
instituții financiare autorizate sau reglementate; societăți de asigurare; organisme de
plasament colectiv si societățile de administrare ale acestora; fonduri de pensii si societățile
de administrare ale acestora; entități care efectuează tranzactii cu mărfuri si instrumente
derivate pe acestea; traderi ; alți investitori instituționali;
• Societățile comerciale care îndeplinesc doua din următoarele cerințe: 1. bilanț contabil
total: 20.000.000 euro; 2. cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro; 3. fonduri proprii:
2.000.000 euro;
• Guverne naționale si regionale, inclusiv organismele publice care gestionează datoria publica
la nivel național sau regional, băncile centrale, instituțiile internaționale si supranaționale,
precum Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca
Europeana de Investiții si alte organizații internaționale similare;
• Alți investitori instituționali a căror activitate principala consta in investiții in instrumente
financiare, inclusiv entitățile care se ocupa cu securizarea activelor sau cu alte operațiuni
financiare;
• Persoana fizica/ administratorii si directorii entităților/persoana autorizata sa efectueze
tranzactii in numele entității care îndeplinește/îndeplinesc condițiile impuse de lege in acest
sens, respectiv îndeplinirea a cel puțin doua din următoarele criterii: 1. clientul a desfășurat
un număr semnificativ de tranzactii pe piața, cu o frecventa medie de 10 pe trimestru, pe o
perioada anterioara de cel puțin patru trimestre; 2. valoarea portofoliului de instrumente
financiare al clientului, cuprinzând depozite bancare si instrumente financiare, depășește
500.000 euro; 3. clientul activează sau a activat in sectorul financiar cel puțin un an pe o
poziție profesionala, care necesita cunoștințe despre tranzactii sau serviciile de investiții
financiare.

5.3 Contrapărți Eligibile
- beneficiază de cel mai redus grad de protecție;
- elementele de protecție care nu se aplica Contrapărților eligibile: a. o buna executare; b.
verificarea oportunității produsului sau serviciului furnizat pentru serviciile de
primire/transmitere de ordine, execuție de ordine si tranzacționare in contul propriu; c.
verificarea adecvării consultantei in investiții sau a mandatului de gestionare la situația acestora;
d. datoria de informare; e. transparenta informării cu privire la costuri si comisioane in funcție de
acordul Clientului in limitele permise de reglementările aplicabile MiFID
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- in aceasta categorie intra firmele de investiții, instituțiile de credit, societățile de asigurări,
organismele de plasament colectiv (OPCVM) si societățile de administrare ale acestora, fondurile
de pensii si societățile de administrare ale acestora, alte instituții financiare autorizate si
reglementate in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern al unui stat
membru, guvernele naționale si serviciile/structurile stabili lițe conform dreptului intern al
fiecărui stat, inclusiv organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice la nivel
național, băncile centrale si organizațiile supranaționale.
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5.4 Prezumarea existentei cunoștințelor si experienței in cazul Clienților
Profesionali si Contra-părților Eligibile
In cazul in care Clientul este clasificat drept Contraparte Eligibila, Banca este îndreptățită sa
presupună ca respectivul Client deține experiența si cunoștințele necesare înțelegerii tranzacției,
instrumentelor financiare si/sau activităților/serviciilor de investiții la care se refera prezentul
document. Cu toate acestea, daca un asemenea Client nu are cunoștințele si experiența necesare
înțelegerii riscurilor asociate oricărui instrument financiar, tranzacție sau serviciu financiar, este
posibil ca acesta sa fie dezavantajat comparativ cu un Client Retail, pentru care Banca are obligația
de a evalua caracterul oportun al tranzacției, al instrumentului financiar sau al serviciului de investiții
pentru respectivul Client Retail. Banca nu își asuma niciun fel de răspundere in legătura cu declarația
Clienților Profesionali sau al Contra părților Eligibile in situația in care aceștia pretind ca nu au sau nu
aveau cunoștințele si experiența necesare înțelegerii oricărui serviciu, tranzacție sau instrument
financiar.

5.5 Modificarea clasificării clientului
Solicitarea de schimbare a nivelului de protecție la un nivel inferior trebuie formulata obligatoriu in
scris de către Client si se aplica numai cu respectarea prevederilor MIFID II. Banca va informa Clientul
despre posibilitatea de a schimba aceasta clasificare, la cerere, in sensul de a deveni client
profesional sau contrapante eligibila, precizând ca vor beneficia de un grad mai redus de protecție.
De asemenea, si solicitarea de schimbare a nivelului de protecție la un nivel superior trebuie
formulata tot in scris de către Client (ex. încadrare de la client profesional la client retail).
Clienților profesionali si contra parților eligibile le revine responsabilitatea de a informa Banca in
legătura cu orice modificare ce le poate afecta clasificarea. In situația in care Banca constata ca un
Client nu mai îndeplinește condițiile inițiale, pe baza cărora era considerat client profesional sau
contrapante eligibila, Banca ia masurile adecvate in vederea asigurării unui nivel de protecție
corespunzător noii categorii in care este încadrat clientul.

6. Comunicarea in relația cu Clienții
Toate comunicările de documente sau informații dintre Banca si Client vor fi făcute in limba romana
si/sau engleza după cum se agreează prin contractele specifice de prestare de activități si servicii de
investiții ce reglementează relațiile dintre aceștia.
Comunicarea pentru agrearea termenilor si condițiilor fiecărui serviciu de investiții sau fiecărei
tranzactii, transmiterea ordinelor si primirea de confirmări, precum si orice alte tipuri de comunicări
intre părți se poate realiza prin corespondenta scrisa, prin mijloacele de comunicare electronice si
mijloace de comunicare la distanta precum telefon, email, Swift sau fax, precum si prin alte mijloace
In cazul in care, in opinia Băncii, instrucțiunile Clientului sunt neclare, ambigue, incomplete, Banca va
contacta Clientul pentru a verifica si confirma instrucțiunile date de Client in vederea executării
corecte si exacte a acestora.
Banca înregistrează conversațiile telefonice si comunicările electronice purtate cu Clientul si care se
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concretizează sau se pot concretiza într-o tranzacție, indiferent daca aceste conversații sau
comunicări se finalizează sau nu cu încheierea unei tranzactii cu Clientul, aceste înregistrări fiind
menținute de către banca pe o perioada de șapte ani conform prevederilor legale. Conform
reglementarilor in vigoare, Banca este obligata sa furnizeze aceste înregistrări la cererea autorităților
competente. Banca poate furniza Clientului anumite informații pe un Suport durabil (astfel cum este
definit mai jos), de exemplu sub forma unui document in format pdf atașat unui e-mail adresat
Clientului sau prin publicarea informațiilor pe website-ul Băncii.
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7. Furnizarea de informații si obligațiile de raportare către Clienți
7.1 Informații si Comunicări către Clienți pre-tranzacționare
ISPRO va furniza Clienților următoarele tipuri de informații pre-tranzacționare:
Clienților Retail: Documentul cu informații esențiale (KID), informații cu privire la costurile si
comisioanele aferente tranzacțiilor (in prezent Banca nu desfășoară tranzactii cu clienți încadrați in
categoria Retail);
Clienților Profesionali: Informații cu privire la costurile si comisioanele aferente tranzacțiilor (in
prezent Banca nu desfășoară tranzactii cu clienți încadrați in categoria Profesional);
Clienților Contrapartida Eligibile: Documentul cu informații de prezentare MIFID si care conține
detalii despre principalele informații privind banca, autoritățile de supraveghere, o descriere
sintetică a strategiei pentru transmiterea și executarea ordinelor, informații despre gestionarea
conflictelor de interese si autorizația specifică pentru a opera cu derivate OTC

7.2 Comunicări si raportări către Clienți post-tranzacționare
ISPRO va furniza Clienților cel puțin informații/ rapoarte post-tranzacționare cu privire la
operațiunile efectuate si/sau deținerile din conturi, in funcție de serviciul de investiții oferit si in
funcție de categoria de clientele MIFID in care aceștia sunt încadrați. Informațiile pot include
rapoarte de confirmare a tranzacțiilor, extrase de cont, informări cu privire la toate costurile si
comisioanele aferente serviciilor de investiții oferite de Banca.
Clienților Contrapărți Eligibile le sunt furnizate informații post-tranzacționare care includ cel puțin
raportul de confirmare a tranzacției transmis cel târziu in ziua lucrătoare imediat următoare in care a
fost încheiata tranzacții, inclusiv costuri, taxe și comisioane aferente operațiunii efectuate, după
fiecare tranzacție, doar daca Banca percepe astfel de costuri in cadrul tranzacțiilor.

8. Instrumente financiare si riscuri asociate investițiilor in instrumente
financiare
8.1 Instrumente financiare
Conform MiFID II instrumentele financiare sunt împărțite in doua categorii distincte in funcție de
gradul de risc al acestora:
a. instrumente financiare non-complexe;
b. instrumente financiare complexe.
Instrumentele financiare non-complexe
i. acțiuni admise la tranzacționare pe o piața reglementata sau pe o piața echivalenta a unei tari
terțe sau in cadrul unui MTF, in cazul in care acestea sunt acțiuni la companii, cu excepția acțiunilor
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la organisme de plasament colectiv de alt tip decât OPCVM (organismele de plasament colectiv în
valori mobiliare) si a acțiunilor care incorporează un instrument derivat;
ii. obligațiuni sau alte forme de titluri de creanța admise la tranzacționare pe o piața reglementata
sau pe o piața echivalenta a unei tari terțe sau in cadrul unui MTF, cu excepția celor care
incorporează un instrument derivat sau o structura care face dificila înțelegerea de către Client a
riscurilor implicate;
iii. instrumente ale pieței monetare, cu excepția celor care incorporează un instrument financiar
derivat sau o structura care face dificila înțelegerea de către Client a riscurilor implicate;
iv. acțiuni sau unități de fond ale unor OPCVM, cu excepția OPCVM-urilor structurate menționate la
articolul 36 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 583/2010;
v. depozite structurate, cu excepția celor care incorporează o structura care face dificila înțelegerea
de către Client a riscurilor legate de rentabilitate sau a costurilor renunțării la produs înainte de
scadenta;
vi. alte instrumente financiare care nu sunt complexe in sensul prezentului alineat.
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Instrumente financiare complexe
Reprezintă celelalte instrumente financiare care nu sunt menționate in lista de instrumentelor noncomplexe (ex. depozite structurate care incorporează o structura financiara complexa, instrumente
financiare derivate : FX Forward, FX Swap, FX Option, Forward Rate Agreement, Interest Rate
Option, Interest Rate Swap, produse structurate listate, etc).
Principalele instrumente financiare in legătura cu care ISPRO oferă servicii de investiții financiare
sunt:
Titlurile cu venit fix de tipul obligațiuni guvernamentale, certificate de trezorerie, obligațiuni
corporative, etc - sunt instrumente financiare cu venit fix (cupon), ce pot fi tranzacționate pe piața
secundara sau primara; reprezintă o forma de împrumut care conferă deținătorului un drept de
creanța asupra emitentului acestor titluri. In funcție de tipul emitentului, titlurile cu venit fix pot fi
guvernamentale (titluri de stat emise de administrații publice centrale), municipale (emise de
administrații publice locale) sau corporative (emise de societăți comerciale/ financiare).
Titluri de stat - sunt titluri de creanța emise de guvern, iar in funcție de scadenta acestora se împart
in: a) obligațiuni - titluri de stat cu scadenta inițiala mai mare de 1 an, cu plăti periodice de dobânda
(cupon); b) certificatele de trezorerie - titluri de stat cu scadenta inițiala mai mica de un an, fără
cupon, fiind emise la o valoare mai mica decât valoarea lor nominala rambursabila la scadenta.
In funcție de momentul tranzacționării titlurilor de stat, exista doua tipuri de piețe de tranzacționare:
a) piața primara, unde investitorii pot achiziționa titluri la data emiterii acestora de către statul
emitent (de către Ministerul Finanțelor Publice in cazul României), prin intermediul unei bănci care
acționează ca si intermediar autorizat al pieței primare;
b) piața secundara, unde investitorii pot încheia tranzactii cu titluri de stat, ulterior emiterii lor, in
contrapartida cu, sau utilizând serviciile unor intermediari autorizați.
Forward – este un contract in care părțile se angajează la derularea unei tranzactii cu o data de
decontare viitoare si la o cotație prestabilita. Acest tip de contract poate îmbracă o multitudine de
forme in funcție de activul suport, cum ar fi forward valutar (cumpărarea/vânzarea unei valute
contra alteia la o data viitoare), forward pe rata dobânzii (forward rate agreement (FRA)), etc. Astfel
cele doua părți se angajează sa cumpere sau sa vândă un anumit activ suport la o data viitoare si la
un preț agreat la data tranzacției.
9
Banca Comercială INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. - Sediul social: Municipiul Bucureşti, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, Sector 1, Cod poştal
011141 - Telefon: 004 0372 502 808, Fax: 004 0371 611 461 Website: www.intesasanpaolobank.ro - E-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro - Capital social 1.156.639.410 Lei – Număr de ordine în Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti J40/2449/2015, Cod Unic de Înregistrare RO 8145422 - Număr de înregistrare în Registrul Instituţiilor de Credit RB-PJR-02-032/18.02.1999 – Participantă la Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare

www

www.intesasanpaolobank.ro
Tel Verde: 0800 800 888

Swap – este un contract derivat in care părțile schimba anumite beneficii ale unui activ financiar.
Beneficiile care fac obiectul acestui schimb depind de tipul activului financiar. Practic, cele doua părți
decid sa schimbe un flux de numerar contra altuia. Contractul swap definește datele când acest
schimb de fluxuri de numerar va avea loc si modalitatea in care sumele vor fi calculate. De regula, la
momentul inițierii tranzacției cel puțin unul din fluxurile de numerar este dependent de o variabila
de piața cum ar fi rata dobânzii, cursul de schimb, prețul materiilor prime, etc.
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8.2 Riscuri asociate investițiilor in instrumente financiare
Riscul de piața - riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din bilanț si din afara bilanțului
datorita fluctuațiilor nefavorabile pe piața ale preturilor (cum ar fi, de exemplu, preturile acțiunilor,
ratele de dobânda, cursurile de schimb valutar);
Riscul sectorial - este dat de investiția in societăți care aparțin aceleiași ramuri economice, sau
dependente de o singura ramura. In situația unei instabilități economice aferente sectorului
respectiv, toate aceste societăți este posibil sa fie afectate intr-un mod negativ.
Riscul de pierdere totala - este riscul ca o investiție sa devina lipsita de valoare, pierderea totala
poate apărea atunci când emitentul unei valori mobiliare nu mai este capabil de plata obligațiilor din
motive economice sau juridice.
Riscul de transfer - in funcție de tara respectiva implicata, valorile mobiliare ale emitenților sau
investitorilor străini prezinta un risc suplimentar generat de posibile masuri de control care pot
complica sau chiar împiedica realizarea unei investiții.
Riscul ratei dobânzii - este riscul derivat din modificări nefavorabile ale ratei dobânzii si efectul
acesteia asupra valorii prezente a fluxurilor de numerar viitoare generate de investițiile efectuate.
Riscul inflației - se concretizează in deprecierea valorii de cumpărare a capitalului din cauza creșterii
ratei inflației.
Riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului ca urmare a
neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia in îndeplinirea celor
stabilite; fiecare emitent tranzacționat pe piețele de capital prezinta un anumit grad de risc, având in
vedere faptul ca performantele anterioare nu reprezintă garanții ale unor performante viitoare.
Riscul de credit se refera la posibilitatea insolventei contrapartidei, si anume incapacitatea uneia
dintre părți la o tranzacție de a-si îndeplini obligațiile, cum ar fi plata dividendelor, a dobânzilor,
rambursarea principalului la scadenta, sau neîndeplinirea acestor obligații in totalitate.
Riscul de schimb valutar sau riscul de moneda reprezintă riscul ca valoarea unei investiții sa fie
afectata de fluctuațiile cursului valutar.
Riscul de lichiditate este riscul ca Banca sa nu fie in măsura sa facă fata in mod eficient fluxurilor de
numerar curente si viitoare, prevăzute sau neprevăzute si nevoii de garanții, fără afectarea
operațiunilor zilnice sau a situației financiare a Băncii.

9. Prevenirea si gestionare conflictelor de interese
In conformitate cu prevederile MiFID, ISPRO a stabilit politici si proceduri pentru identificarea,
prevenirea si gestionarea conflictelor de interese, inclusiv in aria serviciilor de investiții financiare.
Politica privind conflictul de interese stabilește identificarea circumstanțelor care constituie un
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potențial conflict de interese sau ar putea conduce la un potențial conflict de interese inducând un
risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor Clienți, precum si specificarea procedurilor
ce trebuie urmate si masurile ce trebuie adoptate in vederea gestionarii acestor situații.
ISPRO aplicata toate masurile necesare astfel încât sa se asigure ca situațiile de conflict de interese
intre Banca, salariații băncii sau orice persoana aflata in mod direct sau indirect in poziție de control
fata de Banca si Clienții băncii, sunt identificate, prevenite si gestionate astfel încât interesele
Clienților sa nu fie afectate.
Pentru a preveni conflictul de interese si a consolida încrederea Clienților, politica ISPRO cu privire la
conflictele de interese consta in proceduri adecvate si controale care au ca scop:
- prevenirea apariției conflictului de interese, incluzând, unde e cazul, refuzul de a realiza o
anumita activitate sau tranzacție;
- realizarea activităților intra-un mod care sa asigure ca sunt urmărite si protejate interesele
Clienților;
- respectarea confidențialității informațiilor si a barierelor informaționale in toate activitățile care
ar putea sa genereze conflict de interese;
- separarea funcțiilor privind decizia, execuția si monitorizarea;
- separarea atribuțiilor, astfel încât sa se evite îndeplinirea de către aceeași persoana a unor sarcini
care pot avea ca rezultat expunere la risc a unor Clienți sau chiar a Băncii;
- mecanisme de securitate si control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidențialității
si păstrării in siguranță a datelor si informațiilor stocate, a fișierelor si bazelor de date;
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In plus, conform regulilor de conduita, Personalul Băncii angajat in desfășurarea operațiunilor de
servicii de investiții financiare este obligat ca, in desfășurarea activității sale, sa respecte cu strictețe
principiile referitoare la: corectitudine, buna credința si confidențialitatea informațiilor, diligenta,
cunoașterea Clientului, informarea corespunzătoare a acestuia, gestionarea conflictelor de interese
si respectarea reglementarilor in vigoare.
Un sumar privind procedurile Băncii in scopul prevenirii si gestionarii posibilelor conflicte de interese
se regăsesc pe pagina de internet a Băncii https://www.intesasanpaolobank.ro/

10. Costuri si comisioane
Costurile si comisioanele percepute de ISPRO pentru serviciile si activitățile de investiții si serviciile
auxiliare, atunci când acestea sunt furnizate clienților, sunt detaliate in :
- contractele specifice pe care Clientul le încheie cu Banca (de exemplu in Contractul de prestări
servicii de investiții financiare si Contractul de servicii de custodie);
- informații puse la dispoziția Clienților pe site-ul Băncii;
- lista cu tarife si comisioane aplicabile tranzacțiilor si serviciilor având ca obiect instrumente
financiare”
- publicat pe site-ul instituțional al Băncii
- rapoartele post-tranzacționare (atunci când este aplicabil in funcție de categoria de clientela sau
serviciul furnizat)
Pentru operațiunile derulate pe contul curent al Clientului precum si pentru administrarea contului
curent al acesteia sunt percepute comisioane si costuri conform Listei de tarife si comisioane puse la
dispoziția Clientului pe site-ul Băncii.
Pentru stabilirea si plata impozitului pe câștigul realizat de persoanele fizice/juridice din transferul
titlurilor de valoare si din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, se aplica legislația fiscala in vigoare, in conformitate cu Legea 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
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11. Codul LEI
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In conformitate cu prevederile:
- Regulamentulului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014
privind piețele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
(„MiFIR”);
- Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele
instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE
(„MiFID II”)
Entitățile persoane juridice care sunt si vor fi implicate in tranzactii financiare au obligația de a
obține codul LEI (codul unic de identificare a unei entități persoana juridica – Legal Entity Identifier).
Astfel, in vederea conformării cu cerințele legale, înainte de a oferi clienților săi persoane juridice
servicii de tranzacționare a instrumentelor financiare care generează obligații de raportare ISPRO
trebuie sa dețină informații cu privire la codul LEI al acestora, codul LEI fiind necesar in scopul
efectuării rapoartelor de tranzacționare.
Codul LEI al ISPRO este 549300CGLRBLXD8PLZ18.
LEI este un cod alfanumeric de 20 caractere, a cărui structura are la baza standardul ISO 17442 si
constituie un identificator unic pentru entitățile implicate in tranzacțiile financiare. Operațiunile de
implementare si administrare a bazei globale de date LEI (Global LEI System) sunt realizate de GLEIF Fundația globala non-profit a codurilor LEI. Obținerea unui cod LEI este o operațiune desfășurata de
entitatea solicitanta sau de entități împuternicite de aceasta in mod special si trebuie sa urmeze, in
principal, următorii pași:
i. verificarea listei de entități abilitate sa emită un cod LEI si alegerea uneia dintre ele (se poate face
pe site-ul www.gleif.org);
ii. verificarea, împreună cu entitatea aleasa pentru emiterea codul LEI, a setului de date, aparținând
entității solicitante, ce trebuie transmise in vederea obținerii identificatorului unic (LEI) si
transmiterea acestora;
iii. plata emiterii codului LEI (costul de emitere si costul anual de administrare).
Entitățile eligibile pentru a avea un cod LEI sunt Contrapărțile financiare si nefinanciare (entități
persoane juridice, structuri ce includ companii, trusturi, organizații de caritate, organizații
guvernamentale si multinaționale), contra parți centrale, brokeri, entități raportoare, beneficiari,
conform prevederilor legale ale Regulamentului European nr. 648/2012 privind derivatele extra
bursiere, contrapărțile centrale si registrele centrale de tranzactii (EMIR), aplicabil din 2014,
împreună cu toate regulamentele emise in completarea, modificarea si implementarea acestuia.
Informații suplimentare cu privire la necesitatea obținerii LEI precum si modalitatea si condițiile de
obținere a codului LEI se regăsesc pe site-ul Autorității pentru Supraveghere Financiara
https://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/implementare-mifid2/6184-codul-leiii
sau pe site-ul www.gleif.org .
Lipsa codului LEI conduce la imposibilitatea efectuării tranzacțiilor cu instrumente financiare de către
persoanele juridice.
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16. Publicarea si raportarea tranzacțiilor cu instrumente financiare
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In vederea asigurării transparentei, MiFID II definește înființarea mai multor mecanisme de publicare
si raportare:
- CTP (Consolidated Tape Providers - furnizor de sisteme centralizate de raportare);
- APA (Approved Publication Arrangement - mecanism de publicare aprobat);
- ARM (Approved Reporting Mechanism - mecanism de raportare aprobat).
Pentru îndeplinirea obligațiilor de publicare si raportare către autoritățile competente, Banca va
transmite acestor autorități, prin mecanisme de publicare si raportare aprobate, informații privind
Clienții si tranzacțiile acestora cu instrumente financiare.

17. Politica de executare a ordinelor de trezorerie
Banca va executa ordinele Clientului in conformitate cu Politica ISPRO de executare a ordinelor de
trezorerie. Un sumar al politicii este disponibil pe pagina de internet a Băncii
https://www.intesasanpaolobank.ro/
Politica ISPRO de executare a ordinelor de trezorerie include informații privind:
- Principii si criterii pentru evaluarea locurilor de tranzacționare
- Reguli generale privind executarea ordinelor de trezorerie
- Criterii pentru selectarea locurilor de executare
- Executarea ordinului si restricții cu privire la cea mai buna executare
Politica de executare a ordinelor nu se aplica Clienților de tip Contraparte Eligibila.
In cazul in care Banca refuza sa execute un ordin al Clientului, aceasta îl va informa imediat pe Client
prin mijloacele de comunicare agreate. Clientul cunoaște faptul ca anumite instrucțiuni specifice
adresate Băncii pot împiedica Banca sa urmeze si/sau respecte, total sau parțial, Politica ISPRO de
executare a ordinelor de trezorerie, pentru una sau multe tranzactii la care se face referire in
instrucțiunile respective, caz in care, Clientul răspunde in totalitate de rezultatul tranzacțiilor si își
asuma pe deplin riscurile aferente.

18. Locuri de executare a tranzacțiilor cu instrumente financiare
Banca executa ordinele Clienților direct/indirect prin accesarea unui SMT sau unui SOT, la
care Banca este membru sau participant direct/ indirect in cadrul locului de tranzacționare.
Lista detaliata a locurilor de executare a tranzacțiilor accesate de Banca, se regăsește in
sumarul Politicii ISPRO de executare a ordinelor de trezorerie disponibil pe pagina de
internet a băncii.
ISPRO selectează locurile de tranzacționare in baza factorilor si criteriilor menționate in
cadrul aceleiași politici de executare a ordinelor mai-sus menționate.

19. Alte informații
Prezentul „Document de Prezentare MiFID II” este publicat si remis clienților in vedea îndeplinirii
obligației de informare precontractuala, cu scopul oferi informații atunci când sunt utilizate servicii
de investiți furnizate de ISPRO in legătura cu unul sau mai multe instrumente financiare.
Informațiile prezentate in acest document au ca unic scop furnizarea unor informații necomerciale
privind riscurile asociate instrumentelor financiare si nu constituie o oferta, o invitație de a face o
oferta ori o recomandare de a cumpăra sau a vinde un anume instrument financiar.
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