Ghid Deschidere Cont Broker
Tradestation
Acest ghid e creat în decembrie 2020. Sunt 7 ani de când investesc la bursă și în acest timp am
avut conturi la mulți brokeri. Am observat că ei modifică des procesul de deschidere a conturilor,
așa că la data la care începi să urmezi ghidul e posibil să fie pași care nu coincid.
Dar nu te îngrijora. De obicei sunt chestii clare și ușor de înțeles. Unde nu ești sigur, poți căuta
răspunsul pe Google sau să-mi scrii un email.
Procesul de astăzi pentru deschiderea contului e descris mai jos:
1. Accesează https://www.tradestation-international.com/global/
2. Click pe butonul OPEN AN ACCOUNT
3. Alege New Application / CREATE AN ACCOUNT

4. Completeaza datele personale (Nume, Prenume, Email, Telefon și țara), în rest nu conteaza
ce completezi. Dacă vrei să faci cont pe firmă, scrie și numele firmei.
5. Bifează că ai citit Termenele și lasă nebifată ultima linie. Apoi click pe CONTINUE TO
APPLICATION

6. Broker Client Application/Choose Account Type - Broker Client - ALEGE Individual
7. Completează din nou adresa de email, alege-ți un nume de utilizator și o parolă. Apoi click să
mergi mai departe

8. Accesează-ți căsuța de email și deschide email-ul primit de la Interactive Brokers, compania
de brokeraj prin care Tradestation execută tranzacțiile. Poate e puțin confuz că ai de-a face cu
ambele companii. În final, ignoră toate astea. Tu vei avea un singur cont și o aplicație pentru a
face tranzacții.

9. În email, click pe butonul Verify Account

10. După click-ul din email vei fi direcționat la următoarea pagină: Complete a Started
Application
11. Introdu numele de utilizator si parola pe care le-ai ales la pasul 7
12. Customer Type - Alege Individual

13. Completeaza toate informatiile de contact
- La Tax Identification Number se completeaza CNP-ul
- La Employment (angajator) se lasa bifat pe Nu raspunsul la intrebarea de mai jos:

14. Source of Wealth - Orice doresti - Un exemplu mai jos:

15. Base Currency - USD
16. Seteaza si tine minte raspunsurile pentru 3 perechi intrebare - raspuns. Vor fi folosite ca
Intrebari de Siguranta pentru contul tau de la Interactive Brokers. Aplicatia iti va oferi cateva
variante din care sa alegi. Recomand sa le notezi undeva.

17. MiFIR National Client Identifiers - Completeaza CNP-ul si numarul pasaportului (daca ai).
Daca nu ai pasaport bifeaza NO

Configure Your Trading Account
1. Account Type - Cash
2. Income and Net Worth - Pune cat mai mari, nu se verifica.
3. Investment Objectives and Intended Purpose of Trading - Growth si Preservation of Capital
and Income Generation

4. Trading Experience and Permissions - 3 ani experienta, 26-50 tranzactii pe an si Good
Knowledge la Stocks si Optiuni

5. La Additional Products si Employer Information lasa cum apare implicit.

6. Confirm Your Tax Residence - Treaty Benefits Qualifications
- Bifeaza - I certify that I am a resident of the country below within the meaning of the
income tax treaty between the United States and that country.
- Selecteaza Romania

7. Certification - Yes la ambele intrebari

8. Signature - Tasteaza numele tau asa cum apare putin mai sus la Signature

Review & Sign Agreements - Revizuieste
Toate informatiile si semneaza acordul
1. Semneaza exact ca la pasul precedent prin tastarea numelui.
2. Va aparea un mesaj ca e nevoie de mai multe informatii - Click pe Continue Application

3. Incarca o copie electronica a buletinului si o dovada a adresei.
Dovada adresei poate fi un extras de cont pe care sa apara adresa din buletinul tau sau o
factura de utilitati pe numele tau si cu adresa din buletin.
4. Confirma numarul de telefon
5. La Funding (Depozit de Bani) nu face nimic pentru ca nu e obligatoriu. E mai sigur sa faci
dupa aprobarea si activarea contului.
6. Felicitari! Ai terminat procesul de deschidere a contului cand vezi mesajul: We've submitted
your application for approval.

Urmează ca cei de la Interactive Brokers să verifice documentele pe care le-ai adaugat si sa
aprobe și activeze contul.

Vei fi înștiințat pe email când contul tău e aprobat.

