Anexa 2

Reguli de conversie valutară
1. Dacă locul de expediere se află într-o altă țară decât locul livrării, Expeditorul poate alege, in momentul
introducerii Coletului in aplicatia internet, daca se va inregistra suma de ramburs in moneda statului de
expediere sau a tarii in care se efectueaza livrarea.
2. Expeditorul are opțiunea de a alege contabilizarea "Fără conversie" sau "contabilizare cu conversie".
Puteți seta ambele opțiuni dupa conectarea la secțiunea Contul meu.
3. Fara conversie
i. Expeditorul, in momentul introducerii Coletului in sistemul informatic (in aplicatie) va va introduce
valoarea rambursului in moneda tarii in care se va efectua expedierea.
ii. În moneda țării în care a fost expediat Coletul se va inregistra rambursul colectat.
iii. Această opțiune este disponibilă Expeditorului numai dacă are un cont bancar deschis in moneda tarii în
care se efectueaza livrarea (adică nu sunt acceptate conturile bancare în valute străine deschise la bănci în
statul in care se gaseste Locul de destinatie).
iv. În modul "Fara conversie", se poat depune sumele de ramburs colectate in EUR, și în
contul deschis în EUR în Republica Cehă.
4. Cu conversie
4.1. Conversie în ziua emiterii raportului privind sumele ramburs colectate
i. Expeditorul în momentul introducerii Coletului in sistemul informatic introduce valoarea rambursului in
moneda statului in care urmeaza sa fie livrat Coletul.
ii. Suma de ramburs va fi remisă expeditorului numai după emiterea raportului privind sumele de ramburs
colectate
(în mod normal în prima luni urmatoare livrarii Coletului).
iii. Conversia rambursului se va efectua la cursul de schimb valabil în ziua în care este emis raportul
sumelor ramburs colectate. Cursul de schimb este stabilită la articolul 5.
iv. În acest caz, Expeditorul acceptă faptul că atunci când introduce un Colet in Sistemul de Informatic (in
aplicatie ) nu se poate determina suma exactă a Rambursului ce urmează să fie depus in Contul bancar al
Expeditorului
4.2 Conversie la inregistrarea în sistemul de informatic
i. Expeditorul poate introduce suma de ramburs atat in moneda statului din care se face expeditia, cat si in
moneda statului in care se livreaza Coletul.
ii. Imediat după inregistrarea Coletului in Sistemul de Informatic, Expeditorului i se comunică suma de
ramburs cu care va fi creditat în contul său bancar.
iii. Conversia va avea loc la cursul valabil la data introducerii Coletului in Sistemul de Informatic.
Cursul este stabilită conform prevederilor articolului nr. 5.
5. Cursul de schimb și determinarea acestuia
"CSOB" înseamnă Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, cu sediul in Praga
5, Radlická 333/150, cod poștal 15057, înregistrată în Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul
Municipal din Praga, dosar nr .: BXXXVI 46, persoana juridica Ceha;
"BCE" înseamnă Banca Centrală Europeană, http://www.ecb.europa.eu
"MNB" înseamnă Banca Națională a Ungariei, http://www.mnb.hu/
"BNR" înseamnă Banca Națională a României, http://www.bnro.ro
"NBP" înseamnă Banca Națională a Poloniei, http://www.nbp.pl/
5.1 Valute străine în CZK
i. Pentru monedele EUR, RON, PLN și HUF în CZK, se va utiliza cursul de schimb valutar curent al CSOB (v
caz de conversie la data emiterii raportului în conformitate cu articolul 4.1).
ii. Pentru monedele EUR, RON, PLN și HUF in cazul conversiei in CZK, se va utiliza cursul valutar curent de
cumparare al CSOB devize depreciat cu 1% (în cazul conversiei în ziua introducerii Coletului in sistemul
informatic conform articolului 4.2).
iii. Pentru conversia BGN în CZK se va utiliza cursul de schimb actual al BCE în EUR, iar apoi in CZK
conform cursului actual de schimb al CSOB (în cazul conversiei în ziua emiterii raportului conform
articolului 4.1).
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iv. Conversia BGN în CZK se efectrueaza la cursul de schimb actual al BCE în EUR, apoi in CZK conform
cursului actual de schimb al CSOB, pentru cumparare devize ajusta cu 1% (în cazul conversiei la data
introducerii in Sistemul de informatic conform Articolului 4.2)
5.2 Valute străine în EUR
i. Pentru conversia CZK în EUR se aplică cursul de schimb valutar curent al CSOB pentru vanzare devize (în
cazul conversiei în EUR la data emiterii raportului privind rambursul colectat în conformitate cu
prevederile articolului 4.1).
ii. Pentru conversia CZK în EUR se aplică cursul de schimb valutar curent al CSOB pentru vanzare de devize
devalorizat cu 1% (în cazul conversiei la data introducerii in Sistemul de informatic conform Articolului
4.2)
iii. Pentru conversia altor monede în EUR, se aplică cursul de schimb valutar curent al BCE depreciat cu 3%
(în cazul conversiei în EUR la data emiterii raportului privind rambursul colectat în conformitate cu
prevederile articolului 4.1).
iv. Pentru conversia altor monede în EUR, se aplică cursul de schimb valutar curent al BCE depreciat cu 4%
(în cazul conversiei la data introducerii in Sistemul de informatic conform Articolului 4.2).
Valute străine în HUF
i. Pentru conversia altor valute în HUF, se aplică cursul de schimb valutar curent al MNB depreciată cu 3%
(în cazul conversiei la data emiterii raportului privind rambursul colectat în conformitate cu prevederile
articolului 4.1).
ii. Pentru conversia altor valute în HUF, , se aplică cursul de schimb valutar curent al MNB depreciat cu 4%
(în cazul conversiei la data introducerii in Sistemul de informatic conform Articolului 4.2).
Valute străine în RON
i. Pentru conversia altor monede în RON, se utilizeaza cursul de schimb al BNR depreciat cu 3 puncte
procentuale (în cazul conversiei la data emiterii raportului privind rambursul colectat în conformitate cu
prevederile articolului 4.1).
ii. Pentru conversia altor monede în RON, se utilizeaza cursul de schimb actual al BNR depreciat cu 4
puncte procentuale (în cazul conversiei la data introducerii in Sistemul de informatic conform Articolului
4.2).
Valute străine în PLN
i. Pentru conversia altor valute în PLN, se va utiliza cursul actuală de schimb a BNP depreciat cu 3 puncte
procentuale (în cazul conversiei la data emiterii raportului privind rambursul colectat în conformitate cu
prevederile articolului 4.1).
ii. Pentru a converti alte valute în PLN, se va utiliza cursul de schimb actual al BNP depreciat cu 4% (în
cazul conversiei la data introducerii in Sistemul de informatic conform Articolului 4.2)
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