MODALITATI DE TRANSFER DE BANI
Transfer de bani IN contul Clientului deschis la BT Securities
Pentru a realiza o depunere de bani IN contul clientului deschis la BT Securities, se poate opta pentru una din
urmatoarele metode:
•

•

in numerar, prin depunerea de bani la casieria BT Securities (la sediul BT Securities), sau prin casieria
oricarei sucursale a BANCII TRANSILVANIA, in urmatorul cont IBAN: RO96 BTRL 0130 1202 9256
90XX;
prin transfer bancar, din contul bancar al clientului, in contul societatii BT Securities deschis la
BANCA TRANSILVANIA Sucursala CLUJ, cont IBAN: RO96 BTRL 0130 1202 9256 90XX.

Transfer de bani DIN contul Clientului deschis la BT Securities
Pentru a realiza o retragere de bani DIN contul clientului deschis la BT Securities, se poate opta pentru una din
urmatoarele metode:
•
•

in numerar, prin mandat postal cu confirmare de primire;
prin transfer bancar, din contul societatii BT Securities deschis la BANCA TRANSILVANIA Sucursala
CLUJ, cont IBAN: RO96 BTRL 0130 1202 9256 90XX, in contul bancar al clientului, mentionat in
Cererea de deschidere de cont.

Pentru orice transfer de bani DIN contul clientului deschis la BT Securities, trebuie sa transmiteti catre societatea
noastra o Cerere de transfer de bani (se depune online). In cazul in care solicitati transferarea banilor DIN
contul clientului BT TRADE, catre o alta persoana sau catre un cont ce nu a fost declarat in Cererea de
deschidere de cont, trebuie sa solicitati acest lucru in scris catre BT Securities.
In functie de banca unde detineti contul, transferurile de bani IN/DIN contul clientului, se vor efectua intr-un
interval de timp diferit. In cazul in care contul dumneavoastra este deschis la BANCA TRANSILVANIA,
deoarece plata se face catre contul nostru din aceeasi banca, aceste operatiuni dureaza maxim 24h. BT
Securities nu este raspunzatoare pentru sumele de bani ale clientului, in intervalul in care banii se afla in
circuitul bancar, pana la intrarea efectiva a acestora in contul clientului deschis la BT Securities.
In cazul unei retrageri de bani din cont, acest ordin va fi analizat in functie de disponibilul de numerar din
contul clientului, de ordinele active lansate de client si de operatiunile de vanzare, deoarece, conform normelor
de functionare ale pietei de capital, in urma oricarei tranzactii, numerarul intra in posesia clientului dupa 3 zile
lucratoare de la data tranzactiei.
BT Securities are obligatia de a pune la dispozitia clientului sumele disponibile (cu exceptia sumelor necesare
pentru finalizarea tranzactiilor aflate in stare de executie sau de decontare) din creditul contului de numerar al
clientului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data primirii Cererii de transfer de bani de catre BT
Securities, prin modalitatile de plata enuntate mai sus.

