
 

 

 
ANEXA 7 
 

Consimtamant privind încheierea Contractului de prestari servicii de investitii financiare /  
Anexei nr. ……..1 la distanta 

 
 
Subsemnatul(a), 
.................................................................................................................. domiciliat(a) in 
.............................................................., identificat(a) cu ............................................, emis la data de (zz/ll/aaaa) 
..................................... de catre ............................................, , in calitate de: 
   Persoana fizica/ Titular 
 Reprezentant legal al persoanei juridice .........................................................................., cu sediul social in 
.........................................................................., numar din Registrul Comertului .................................., cod unic de 
inregistrare ...................................................., 
 
declar în conformitate cu dispozitiile art. 60 alin. (6) din Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare 
corelat cu art. 64 si 67 din Regulamentul 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea 
serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ca: 
 

1. Sunt de acord cu încheierea unui contract la distanta în vederea tranzactionarii pe Piata de capital prin BRD 
GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., in calitate de Intermediar; 

2. Sunt de acord cu utilizarea telefonului inregistrat, a email-ului (in conditiile in care Clientul detine drept de 
semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de incredere 
calificat, ale carei specificatii vor fi transmise in prealabil Intermediarului), precum si a altor Canale de 
comunicare la distanta mentionate in Contract, sa fie mijoace de comunicare la distanta intre Parti în 
vederea executarii Contractului, conform conditiilor stabilite in cadrul acestuia; 

3. Am fost informat, in scris, inainte de semnarea contractului la distanta, cu privire la toate elementele 
prevazute in art. 65 din Regulamentul 5/2019 . In acest sens, declar ca am primit de la Intermediarsi am 
citit: 

- Un exemplar al Contractului de prestari servicii de investitii financiare/ al Anexei........;1 

- Documentul de prezentare MiFID II al BRD - Groupe Societe Generale S.A.; 
- Politica BRD de gestionare a conflictelor de interese pentru activitatile pe pietele de capital 

reglementate;  
- Politica privind buna executare și gestionarea ordinelor clienților pentru clienții retail și clienții 

profesionali. 
 
Semnatura....................................... 

 
1 Se va particulariza in functie de documentul care urmeaza sa fie incheiat cu Clientul la distanta (Contractul cadru 
sau una dintre Anexele 5 sau 6)) 


