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1. INTRODUCERE 
 
INSTANT TRADING EU LTD („Compania”) este încorporată în Republica Cipru cu certificatul            
de constituire HE 266937. Compania este autorizată și reglementată de Comisia Valorilor            
Mobiliare și Bursă din Cipru („CySEC”), cu licența nr. 266/15 și funcționează în conformitate              
cu Furnizarea de Servicii de Investiții, Exercitarea Activităților de Investiții, Operarea Piețelor            
Reglementate și alte Chestiuni Conexe Legea din 2017, Legea 87 (I)/2017, cu modificările             
ulterioare („Lege'). 
 
În conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15             
mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92 /CE             
și a Directivei 2011/61 /UE („MiFID II”) și în conformitate cu prevederile Legii, Compania              
este obligată să furnizeze informații Clienților săi („Clienți”, „dvs.”) despre riscurile generale            
pentru investiții asociate cu diferite categorii de instrumente financiare oferite de către            
Companie. 
 

2. GENERAL 
 
Fiecare tip de instrument financiar are propriile sale caracteristici și implică riscuri diferite în              
funcție de natura fiecărei investiții. O descriere generală a naturii și a riscurilor             
instrumentelor financiare este rezumată mai jos. Cu toate acestea, acest document NU            
dezvăluie toate riscurile asociate sau alte aspecte importante ale instrumentelor financiare           
și NU ar trebui considerat ca sfaturi sau recomandări pentru investiții pentru furnizarea unui              
serviciu sau investiție în vreun instrument financiar. 
 
Clientul NU trebuie să efectueze nicio tranzacție în aceste instrumente sau în alte             
instrumente financiare decât dacă este conștient pe deplin de natura lor, de riscurile             
implicate și de întinderea expunerii sale în aceste riscuri. În caz de incertitudine cu privire la                
semnificația oricăreia dintre avertismentele descrise mai jos, Clientul trebuie să solicite un            
aviz juridic sau financiar independent înainte de a lua o decizie de investiție. 
 
De asemenea, Clientul trebuie să fie conștient de faptul că: 
 

● valoarea oricărei investiții în instrumente financiare poate fluctua în jos sau în            
sus, iar investiția se poate diminua până la a deveni fără valoare; 

● rentabilitățile anterioare nu constituie o indicație a unei posibile rentabilități          
viitoare; 

● tranzacționarea cu instrumente financiare poate atrage impozit și/sau orice altă          
taxă; 

● plasarea comenzilor contingente, cum ar fi comenzile „stop-loss”, nu va limita în            
mod necesar pierderile la sumele investite, deoarece piețele pot fluctua mai mult            
decât se aștepta; și 

● modificările ratelor de schimb pot afecta negativ valoarea, prețul și/sau          
performanța Instrumentelor Financiare tranzacționate într-o altă monedă decât        
moneda de bază a Clientului. 
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3. AVERTIZAREA GENERALĂ A RISCURILOR 
 
Contractele pentru diferență („CFD”) sunt produse financiare complexe, majoritatea nefiind          
o scadență stabilită. Prin urmare, o poziție CFD ajunge la maturitate la data pe care o alegeți                 
să închideți o poziție deschisă existentă. CFD-urile, care sunt produse cu efect de levier,              
prezintă un nivel ridicat de risc și pot duce la pierderea întregului capital investit. Drept               
urmare, CFD-urile pot să nu fie adecvate pentru toate persoanele. Nu ar trebui să riști mai                
mult decât ești pregătit să pierzi. Înainte de a decide să tranzacționați, ar trebui să vă                
asigurați că înțelegeți riscurile implicate și să țineți cont de nivelul dumneavoastră de             
experiență. Ar trebui să solicitați sfaturi independente, dacă este necesar. 
 

4. RISCURILE ASOCIATE GENERALE  
 
Riscul de piață: este riscul ca valoarea unui portofoliu să scadă din cauza modificării valorii               
factorilor de piață, cum ar fi prețurile stocurilor, ratele dobânzilor, ratele de schimb și              
prețurile mărfurilor. În cazul unei fluctuații negative a prețurilor, investitorii în instrumente            
financiare prezintă riscul de a pierde o parte sau tot capitalul investit. 
 
Riscul sistemic: este riscul de colaps al întregii piețe sau al întregului sistem financiar. Se               
referă la riscurile impuse de interdependențe într-un sistem sau piață, în care eșecul unei              
entități unice sau al unui grup de entități poate provoca un efect negativ în cascadă, care ar                 
putea duce la reducerea întregului sistem sau a pieței. 
 
Riscul de credit: este riscul în cazul în care debitorul nu rambursează un împrumut sau nu                
îndeplinește altfel o obligație contractuală (adică neplata dobânzii către deținătorii de           
obligațiuni). Riscul de credit este strâns legat de potențialul randament al unei investiții, cel              
mai notabil fiind faptul că randamentele obligațiunilor sunt corelate puternic cu riscul lor de              
credit perceput. 
 
Riscul de decontare: este riscul ca o contraparte să nu furnizeze o garanție sau valoarea sa                
în numerar conform acordului atunci când titlul de valoare a fost tranzacționat după ce              
cealaltă contraparte sau contrapărți au livrat deja titlul de valoare sau valoarea în numerar              
conform contractului de tranzacționare. Acest risc este limitat atunci când investiția implică            
instrumente financiare tranzacționate pe piețele reglementate din cauza reglementării         
acestor piețe. Acest risc crește în cazul în care investiția implică instrumente financiare             
tranzacționate în afara piețelor reglementate sau în care decontarea lor are loc în zone orare               
diferite sau în sisteme de compensare diferite. 
 
Riscul de lichiditate: este riscul care rezultă din lipsa de piață a unei investiții care nu poate                 
fi cumpărată sau vândută suficient de repede pentru a preveni sau minimiza o pierdere.              
Riscul de lichiditate devine deosebit de important pentru investitorii care sunt pe punctul de              
a deține sau dețin în prezent un activ, deoarece le afectează capacitatea de a tranzacționa. 
 
Riscul operațional: este riscul de eșec al operațiunilor comerciale din cauza erorilor umane.             
Riscul operațional se va schimba de la industrie la industrie și este o chestiune importantă               
de luat în considerare atunci când analizăm potențialele decizii de investiții. Industriile cu             
interacțiune umană mai mică pot avea un risc operațional mai mic. 
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Riscul de schimb valutar: este riscul ca valoarea unei investiții să fie afectată de modificările               
cursurilor de schimb. 
 
Riscul de țară: este riscul ca profiturile unei investiții să poată suferi ca urmare a               
modificărilor politice sau a instabilității într-o țară. Instabilitatea care afectează randamentul           
investițiilor ar putea rezulta dintr-o schimbare a guvernului, a organismelor legislative, a            
altor factori de politică externă sau a controlului militar. 
 
Riscul ratei dobânzii: este riscul ca valoarea unei investiții să se poată schimba din cauza               
modificării nivelului absolut al ratelor dobânzii, al diferențierii dintre două rate, sub forma             
curbei de randament sau a oricărei alte relații de dobândă. 
 

5. RISCURILE ASOCIATE SERVICIULUI 
 

5.1. DESCRIERE CFD 
 
Un CFD este un acord pentru a cumpăra sau a vinde un contract care reflectă performanța                
unui instrument de bază, inclusiv, printre altele, schimb valutar, metale prețioase, futures și             
acțiuni. O CFD este o tranzacție la vedere nerecomandabilă în care profitul sau pierderea              
este determinată de diferența dintre prețul la care se cumpără un CFD și prețul la care se                 
vinde și invers. 
 
CFD-urile permit Companiei să ofere Clienților toate avantajele și riscurile deținerii unei            
garanții fără deținerea efectivă a acesteia. O listă completă a CFD-urilor oferite de către              
companie este disponibilă pe site-ul web, Instaforex       
https://www.instaforex.eu/specifications 

 
5.2. RISCURILE ASOCIATE CFD-URILOR 

 
Instrumente cu volatilitate ridicată: 
Clientul trebuie să ia în considerare faptul că există un risc ridicat de pierderi, precum și de                 
profituri, întrucât unele instrumente tranzacționează pe intervale largi pe parcursul zilei cu            
mișcări volatile de preț. Prețurile instrumentelor pot fluctua rapid și pe intervale largi și pot               
reflecta evenimente imprevizibile sau modificări ale condițiilor care nu sunt sub controlul            
Companiei sau al Clientului. Condițiile de piață pot face imposibilă executarea comenzii unui             
Client la prețul declarat, ceea ce duce la pierderi. 
 
Prețurile instrumentelor sunt influențate, printre altele, de punerea în aplicare a           
programelor și politicilor politice, guvernamentale, agricole, comerciale, financiare și         
comerciale și a evenimentelor socioeconomice naționale și internaționale și de          
caracteristicile psihologice predominante ale pieței relevante. Prin urmare, o         
instrucțiune/comandă „stop loss” nu poate garanta limita pierderii Clientului. 
 
Clientul acceptă că pierderea semnificativă poate duce la pierderea parțială sau totală a             
valorii investiției sale. Acest lucru se datorează sistemului de marjare care se aplică acestor              
tranzacții în care o mișcare adversă a pieței poate duce rapid la pierderea întregului depozit               
al Clientului, dar care ar putea duce și la o pierdere substanțială suplimentară. 
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Levier (sau angrenaj): 
Spre deosebire de tranzacționarea tradițională, tranzacționarea marjei permite Clientului să          
tranzacționeze piețele plătind doar o mică parte din valoarea totală a tranzacției. Trebuie             
menționat că efectul de levier înseamnă că o mișcare relativ mică a pieței poate duce la o                 
mișcare proporțional mult mai mare în valoarea poziției Clientului. 
 
Compania va monitoriza efectul aplicat pe pozițiile Clientului și își rezervă dreptul de a              
reduce efectul în funcție de volumul comercial al Clientului. 
 
Tranzacții Over-the-counter („OTC”): 
Când tranzacționează CFD, valută și metale prețioase, Clientul intră efectiv într-o tranzacție            
OTC; unde părțile negociază direct între ele și nu printr-o piață de schimb reglementată. 
 
Tranzacțiile OTC pot implica un risc mai mare comparativ cu tranzacțiile care apar pe piețele               
de schimb reglementate. Datorită absenței unei contrapărți centrale, părțile suportă un           
anumit risc de credit, riscul de neplată sau se pot confrunta cu situații în care este imposibil                 
să lichidați poziții sau să evaluați valoarea unei poziții. 
 
Suspendarea tranzacționării: 
Atunci când condițiile de tranzacționare sunt astfel încât poate fi dificil sau imposibil să              
lichidați o poziție, cum ar fi atunci când tranzacția de schimb relevantă este suspendată sau               
restricționată, plasarea unei comenzi „stop loss” nu va limita neapărat pierderile la sumele             
prevăzute, deoarece executarea comenzii „stop loss” la prețul stabilit poate fi imposibilă. În             
plus, executarea unei comenzi de „stop loss” poate fi mai slabă decât prețul stipulat, iar               
pierderile realizate pot fi mai mari decât se poate aștepta. 
 
Contul de marjă și cerințele: 
Tranzacțiile cu marjă solicită Clientului să efectueze o serie de plăți cu prețul de achiziție, în                
loc să achite imediat întregul preț de achiziție. Nivelul cerinței de marjă va depinde de activul                
de bază al instrumentului și poate fi fixat sau calculat din prețul curent al instrumentului de                
bază. Cerințele specifice privind marja de instrument pot fi găsite pe site-ul Companiei. 
 
Clientul trebuie să se asigure că are o marjă suficientă în contul său de tranzacționare în                
orice moment pentru a menține o poziție deschisă. Este obligația Clientului să monitorizeze             
orice poziție deschisă pentru a evita închiderea pozițiilor de către Companie din cauza             
indisponibilității fondurilor. Compania nu este responsabilă pentru notificarea Clientului în          
astfel de cazuri. 
 
Compania nu este obligată să efectueze apeluri în marjă pentru Client și nu este              
răspunzătoare pentru Client pentru orice eșec din partea Companiei sau de a încerca să              
contacteze Clientul. 
 
Compania are dreptul să modifice cerințele marjei, dând Clientului o notificare scrisă de cinci              
(5) zile calendaristice. Cu toate acestea, în cazul unui eveniment de Forță Majoră, Compania              
are dreptul să modifice cerințele de marjă fără o notificare prealabilă în scris. 
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Tranzacții de investiții cu datorii contingente: 
Datorită naturii tranzacțiilor cu marjă, așa cum s-a explicat mai sus, Clientul poate suporta o               
pierdere totală a fondurilor depozitate pentru a deschide și a menține o poziție.             
Nerespectarea de către Client a unei cereri de marjă, adică plata de fonduri suplimentare              
pentru menținerea unei poziții, va duce la lichidarea poziției. 
 
Tranzacțiile care nu sunt cu marjă pot avea în continuare obligația de a efectua alte plăți                
peste orice sumă plătită la încheierea contractului. 
 
Impozitare, comision și alte taxe: 
Clientul trebuie să fie la curent cu comisioanele și alte taxe înainte de a se angaja la                 
tranzacționare. Taxele pot fi exprimate în termeni monetari sau procentulari. Prin urmare,            
este responsabilitatea Clientului să înțeleagă baza pe care se efectuează astfel de taxe. 
 
Legislația și modificările aduse sau modificarea circumstanțelor personale ale Clientului pot           
duce la tratarea cu instrumente financiare impozabile și supuse altor drepturi. 
 
Clientul ar trebui să solicite consultanță independentă cu privire la impozitul său și/sau la              
alte obligații vamale, deoarece este responsabil pentru aceste obligații. 
 
Valori de schimb: 
Dacă un Client deține poziții peste noapte, se va aplica o taxă de swap aplicabilă. Valorile                
swap sunt indicate clar pe site-ul Companiei la Instaforex         
https://www.instaforex.eu/specifications și sunt acceptate de Client în timpul procesului de          
înregistrare a contului, așa cum sunt descrise în acordul Companiei. 
 
Rata de swap depinde în principal de nivelul ratelor dobânzii, precum și de taxa Companiei               
pentru a avea o poziție deschisă peste noapte. Compania are discreția să modifice nivelul              
ratei swap pe fiecare CFD în orice moment, iar Clientul recunoaște că va fi informat de                
site-urile web ale Companiei. În plus, Clientul recunoaște că este responsabil de revizuirea             
specificațiilor CFD-urilor situate pe site-urile web ale Companiei pentru a fi actualizat la             
nivelul valorii de swap înainte de a efectua orice comandă la Companie. 
 
Comenzi sau strategii de reducere a riscurilor: 
Compania pune la dispoziție anumite comenzi (de exemplu, comenzi „stop-loss”, unde este            
permis în conformitate cu legislația locală sau comenzi „stop-limit”), care sunt destinate să             
limiteze pierderile la anumite sume. Astfel de comenzi pot fi neadecvate, având în vedere că               
și condițiile piețelor fac imposibilă executarea acestor comenzi, de exemplu din cauza            
ilicidității pe piață. Ne propunem să abordăm aceste comenzi în mod echitabil și prompt, dar               
timpul necesar completării comenzii și nivelului la care comanda este completată depinde            
de piața de bază. Pe piețele cu mișcare rapidă, un preț pentru nivelul comenzii              
dumneavoastră ar putea să nu fie disponibil sau este posibil ca piața să se îndepărteze rapid                
și semnificativ de nivelul de oprire înainte de a o completa. Strategiile care utilizează              
combinații de poziții, cum ar fi pozițiile „spread” și „straddle” pot fi la fel de riscante precum                 
luarea unor poziții simple „lungi” sau „scurte”. Prin urmare, ordinele „stop limită” și „stop              
loss” nu pot garanta limita pierderii. 
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5.3. RISCURI OPERAȚIONALE 
 
Riscuri tehnice: 
Clientul, și nu Compania, este responsabil pentru riscurile pierderilor financiare cauzate de            
eșec, defecțiune, întrerupere, deconectare sau acțiuni dăunătoare de informații,         
comunicații, electricitate, sisteme electronice sau alte sisteme, care nu sunt rezultatul           
neglijenței grave sau al neplăcerii intenționate. al Companiei. 
 
Dacă Clientul efectuează tranzacții cu un sistem electronic, acesta va fi expus riscurilor             
asociate sistemului, inclusiv eșecul hardware-ului, software-ului, serverelor, liniilor de         
comunicare și defecțiunii de internet. Rezultatul oricărui astfel de eșec poate fi faptul că              
comanda sa nu fie executată conform instrucțiunilor Clientului sau nu este executată deloc.             
Compania nu își asumă nicio răspundere în cazul unui astfel de eșec. 
 
Clientul recunoaște că informațiile necriptate transmise prin e-mail nu sunt protejate de            
accesul neautorizat. 
 
În perioadele cu un flux excesiv de tranzacții, Clientul poate avea unele dificultăți pentru a fi                
conectat la telefon sau la platformă (platformele)/sistem (sistemele) Companiei, în special           
pe piața rapidă (de exemplu, când sunt lansați indicatori sau știri macroeconomice cheie). 
 
Clientul recunoaște că internetul poate fi supus unor evenimente care ar putea afecta             
accesul său la site-urile web ale Companiei și/sau la platforma (platforme)/sistem           
(sistemele) de tranzacționare ale Companiei, inclusiv, dar fără a se limita la întreruperi de              
transmisie, defectare software și hardware, deconectare la internet, defecțiuni la rețeaua de            
electricitate publică sau atacuri de hackeri. Compania nu este responsabilă pentru daunele            
sau pierderile rezultate din astfel de evenimente care sunt în afara controlului rezonabil sau              
pentru orice alte pierderi, costuri, pasive sau cheltuieli (inclusiv, fără limitare, pierderea            
profitului) care pot rezulta din incapacitatea Clientului de a accesați site-ul web și/sau             
sistemul de tranzacționare sau întârzierea sau eșecul în trimiterea de comenzi sau tranzacții. 
 
În legătură cu utilizarea echipamentelor informatice și a rețelelor de comunicații de date și              
voce, Clientul prezintă următoarele riscuri printre alte riscuri în care Compania nu are niciun              
fel de răspundere pentru pierderi rezultate: 

● întreruperea puterii echipamentului din partea Clientului sau a furnizorului sau a           
operatorului de comunicare (inclusiv comunicarea vocală) care servește Clientului; 

● deteriorarea fizică (sau distrugerea) canalelor de comunicare utilizate pentru a          
conecta Clientul și furnizorul (operatorul de comunicare), furnizorul și serverul de           
tranzacționare sau informații ale Clientului; 

● întreruperea (calitatea inacceptabil de scăzută) a comunicării prin canalele utilizate          
de Client, sau canalele utilizate de furnizor, sau operatorul de comunicare (inclusiv            
comunicarea vocală) care sunt utilizate de către Client sau Companie; 

● greșit sau inconsistent cu setările cerințelor terminalului Client; 
● actualizarea prematură a terminalului Client; 
● atunci când efectuează tranzacții prin intermediul comunicațiilor vocale telefonice         

(terestre sau telefonice), Clientul prezintă riscul de apelare problematică, atunci          
când încearcă să ajungă la un angajat al Companiei din cauza problemelor de calitate              
a comunicării și a încărcărilor canalelor de comunicare; 
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● utilizarea canalelor de comunicare, hardware și software, generează riscul de a nu            
primi un mesaj (inclusiv mesaje text) de către Client de la companie; 

● tranzacționarea prin telefon ar putea fi împiedicată de supraîncărcarea conexiunii; 
● defecțiune sau neoperabilitatea platformei de tranzacționare, care include și         

terminalul Client. 
 
Clientul poate suferi pierderi financiare cauzate de materializarea riscurilor de mai sus,            
Compania nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere în cazul unui astfel de risc care               
se materializează, iar Clientul va fi responsabil pentru toate pierderile aferente de care ar              
putea suferi. 
 
Riscul reglementar și legal: 
O modificare a legilor și reglementărilor poate avea un impact semnificativ asupra unui             
instrument financiar și a investițiilor într-un sector sau piață. O modificare a legilor sau              
regulamentelor luate de un guvern sau de un organism de reglementare sau o decizie la               
care a ajuns un organism judiciar poate crește costurile operaționale ale afacerii, poate             
reduce atractivitatea investițiilor, poate schimba peisajul competitiv și, ca atare, poate           
modifica posibilitățile de profit ale unei investiții. Acest risc este imprevizibil și poate varia de               
la piață la piață. 
 
Platforma de tranzacționare: 
Clientul este avertizat că atunci când tranzacționează pe o platformă de tranzacționare            
electronică își asumă riscuri de pierderi financiare care poate fi consecința printre altele: 

● defecțiunea dispozitivelor Clientului, software-ul și calitatea slabă a conexiunii; 
● hardware-ul sau software-ul Companiei sau Clientului, defecțiune sau utilizare         

greșită; 
● munca necorespunzătoare a echipamentelor Clientului; 
● setarea greșită a terminalului Clientului; 
● actualizări întârziate ale terminalului Clientului. 

 
Clientul recunoaște că o singură instrucțiune este permisă să fie la coadă la un moment dat.                
Odată ce Clientul a trimis o instrucțiune, o nouă instrucțiune poate fi dată Companiei. 
 
Clientul recunoaște că singura sursă fiabilă de informații despre fluxul de cotații este cea a               
bazei de cotări a serverului live. Baza de cotații în terminalul Client nu este o sursă fiabilă de                  
informații despre fluxul de citate, deoarece conexiunea dintre terminalul Client și server            
poate fi perturbată la un moment dat, iar unele dintre ghilimele pur și simplu nu pot ajunge                 
la terminalul Client. 
 
Clientul recunoaște că atunci când Clientul închide fereastra de plasare/ștergere a comenzii            
sau fereastra de deschidere/închidere a poziției, o instrucțiune care a fost trimisă serverului             
nu va fi anulată. 
 
Comenzile pot fi executate pe rând, în timp ce sunt în coadă. Mai multe comenzi din același                 
cont de tranzacționare în același timp nu pot fi executate. 
 
Clientul recunoaște că atunci când Clientul închide comanda, aceasta nu va fi anulată. 
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În cazul în care Clientul nu a primit în urma evenimentelor de Forță Majoră executarea               
comenzii trimise anterior, dar decide să repete comanda, Clientul va accepta riscul de a              
efectua două tranzacții în loc de una. 
 
Clientul recunoaște că dacă o comandă în așteptare într-un CFD a fost deja executată, dar               
Clientul trimite o instrucțiune de modificare a nivelului său, singura instrucțiune, care va fi              
executată, este instrucțiunea de a modifica „stop loss” și/sau „take profit. ”Nivelurile pe             
poziția deschisă la declanșarea comenzii în așteptare. 
 
Comunicare între Client și Companie: 
Clientul va accepta riscul pierderilor financiare cauzate de faptul că Clientul a primit cu              
întârziere sau nu a primit deloc nicio notificare din partea Companiei. 
 
Clientul recunoaște că informațiile necriptate transmise prin e-mail nu sunt protejate de            
accesul neautorizat. 
 
Compania nu are nicio responsabilitate dacă persoanele terțe neautorizate au acces la            
informații, inclusiv adrese electronice, comunicații electronice și date personale, date de           
acces atunci când cele de mai sus sunt transmise între companie și Client sau când utilizează                
internetul sau alte facilități de comunicare în rețea, telefon, sau orice alt mijloc electronic,              
care nu este rezultatul neglijenței grave sau al neplăcerii intenționate a Companiei. 
 
Clientul este pe deplin responsabil pentru riscurile cu privire la mesajele de poștă internă ale               
sistemului de tranzacționare online ale Companiei care nu sunt livrate, transmise Clientului            
de către companie. 
 

6. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ 
 
Evenimentele de forță majoră („Evenimente de Forță Majoră”) se referă la evenimente sau             
circumstanțe extraordinare care nu se află sub controlul părții sau părților, cum ar fi un               
război, grevă, revoltă, crimă sau un eveniment descris de termenul legal act al lui Dumnezeu               
(uragan, inundații, cutremur, erupție vulcanică etc.). 
 
În cazul unui eveniment de Forță Majoră, Compania nu poate fi în măsură să aranjeze               
executarea comenzilor Clientului sau să-și îndeplinească obligațiile în baza acordului          
Clientului cu Clientul găsit pe site-ul web al Companiei         
https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/terms_and_conditions.pdf
. 
Drept urmare, Clientul poate suferi pierderi financiare. 
 
Conform acordului Clientului, Compania nu va fi răspunzătoare sau va avea nicio            
responsabilitate pentru orice tip de pierdere sau daune care rezultă din orice eșec,             
întrerupere sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza acordului Clientului,             
în cazul în care un astfel de eșec, întrerupere sau întârziere este din cauza unui unui                
eveniment de Forță Majoră. 
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