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ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CLIENT
NR................./...................

Incheiat astazi ....................................... intre:
INTERCAPITAL INVEST SA, cu sediul in Blvd Aviatorilor nr. 33, Etaj 1, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la
Registrul Comertului sub Nr. J40/6447/1995, CUI 7631041, reprezentata prin Dl. RAZVAN PASOL, in calitate de
Presedinte,
si
…………………………………………………… cu domiciuliul in ………………………………………………….
in calitate de Client.
Art. 1 Valoarea comisionului perceput de societate pentru tranzactii intra-day cu actiuni se modifica de la 0,25% la 0.20
% din valoarea tranzactiei, in conditiile specificate in cuprinsul prezentului document. Se considera tranzactii intra-day
tranzactiile efectuate cu acelasi simbol si pe aceeasi piata pe parcursul aceleiasi zile, astfel incat volumul in actiuni al
tranzactiilor de vanzare este egal cu volumul tranzactiilor de cumparare pe simbolul respectiv. Comisionul de 0,20% se
aplica numai in cazul in care valoarea tuturor tranzactiilor intra-day, efectuate pe toate simbolurile, cu respectarea
conditiilor de mai sus, depaseste 20.000 RON/zi.
Pentru tranzactiile care nu indeplinesc aceste conditii se aplica nivelul de comision agreat de parti. In zilele de
tranzactionare in care clientul inregistreaza tranzactii intra-day, asa cum sunt acestea definite in prezentul articol,
comisionul aplicabil tuturor tranzactiilor din zilele respectiv va fi un comision mediu ponderat, aplicat la sfarsitul zilei si
calculat aplicand comisionul de 0,20% pentru tranzactiile intra-day si comisionul agreat de parti pentru celelalte
tranzactii.
Prin semnarea prezentului act, clientul este de acord ca Intercapital Invest poate modifica unilateral plafonul de 20.000
RON prin publicarea eventualelor modificari pe siteul www.intercapital.ro.
Art.2. Reducerea de comision este valabila de la data semnarii prezentului act aditional pana la data de 01.05.2016.
Pentru evitarea oricarui dubiu, incepand cu data de 02.05.2016, comisionul perceput de societate pentru tranzactii intraday cu actiuni va reveni la valoarea initiala de 0,25%.

Art.3 Toate celelalte prevederi ale contractului raman nemodificate.
Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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