SUCURSALA / AGENŢIE
Sediul Social: str. Popa Tatu nr. 62A, tronson A, sector 1, Bucureşti, România;
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/3215/10.03.2009; Cod Unic de Înregistrare: 25263452
Capital social subscris şi vărsat integral: 99.400.000 Lei
Numărul de înmatriculare în Registrul Instituţiilor de Credit: RB-PJR-40-067
Tel: 021 303 40 00; 037 411 10 00; Fax: 021 311 37 91; E-mail: office@bfer.ro; www.bancaferoviara.ro

COD CLIENT:

Operator date cu caracter personal nr. 14746

CERERE – CONTRACT DEPOZIT
DATE DE IDENTIFICARE TITULAR
Nume şi prenume/ Denumire
CNP/ CUI

PRIN PREZENTA VĂ SOLICIT:
CONSTITUIREA
Suma:

MODIFICAREA

(în cifre)

Valuta:

Perioada:

LICHIDAREA depozitului, în următoarele condiţii:
(în litere)

Data constituirii:

Data scadenţei:
Cont debitat la constituire/ modiﬁcare/ desﬁinţare:

RO__ __ BFER __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Cont virare principal/ dobândă:

RO__ __ BFER __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Rata dobânzii :
Tip produs:

% pe an, ﬁxă pe toată perioada depozitului

Depozit la termen fără prelungire
- la scadenţă, principalul şi dobânda aferentă se virează automat în contul curent din care s-a constituit Depozitul
- plata dobânzii se va face:
lunar

la scadenţă

în avans

Depozit la termen cu prelungire, cu capitalizarea dobânzii
- la scadenţă, depozitul se prelungeşte pe o valoare egală cu suma iniţială plus dobânda aferentă, pe aceeaşi perioadă,
la rata dobânzii practicată de Bancă la data prelungirii.
Depozit la termen cu prelungire, fără capitalizarea dobânzii
- la scadenţă, depozitul se prelungeşte pe o valoare egală cu suma iniţială, pe aceeaşi perioadă, la rata dobânzii
practicată de Bancă la data prelungirii, iar dobânda aferentă se varsă în contul curent din care s-a constituit Depozitul.
Depozit non-standard
- depozitul se constituie pe o perioadă aleasă de client, la o dobândă negociată.
Am luat cunoştinţă de faptul că:
- Banca va calcula, va reţine şi va plăti impozitul pe dobândă, conform legii;
- depozitele negociate nu se pot constitui cu prelungire automată;
- desfiinţarea depozitului, la cererea mea, înainte de scadenţă, atrage după sine aplicarea ratei de dobândă de cont curent,
dării acestuia.
Prin semnarea prezentului Contract declar că:
• am luat la cunoştinţă, sunt de acord şi am primit un exemplar din acesta, inclusiv Condiţiile Generale de Funcţionare a
Contului de Depozit, precum tarifele şi comisioanele, parte integrantă din prezentul contract;
• am luat la cunoştinţă faptul că pot denunţa unilateral prezentul contract.
Semnătură autorizată

Data

L.S.

A SE COMPLETA NUMAI DE CĂTRE REPREZENTANŢII BĂNCII
Verificat de:
având funcţia de:
Aprobat de:
având funcţia de:

Semnături autorizate şi ştampila

CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE A CONTULUI DE DEPOZIT
1. La cererea Clientului, Banca poate primi depozite pentru suma şi termenul speciﬁcate în cererea de constituire a depozitului. Acesta va
ﬁ guvernat de termenii şi condiţiile stabilite în Condiţii Generale de Funcţionare a Contului de Depozit.
2. Prezentul contract încetează:
A) prin ajungere la termen (la data scadenţei), suma depozitului şi dobânda ﬁind virate în contul curent, în cazul în care clientul a optat
pentru lichidarea depozitului la scadenţă;
B) prin reziliere cu acordul ambelor părţi;
C) prin denunţare unilaterală de către Client, caz în care se aplică prevederile de la punctul 6. de mai jos;
3. La scadenţă, Banca va plăti dobândă la Depozit, conform ratei dobânzii stipulate în cererea de constituire a depozitului, începând cu
data de înﬁinţare a depozitului. Dobânda va ﬁ calculată în baza unui an calendaristic de 365 zile, după următoarea formulă:
4. Dobânda se calculează pentru anul de 365 de zile. Formula de calcul a dobânzii depozitului este:
, unde:
Sc = disponibilul existent în cont (soldul creditor al contului);
Rd = rata dobânzii în vigoare aferentă perioadei de calcul, exprimată procentual;
Nz = durata efectivă a depozitului, numărul de zile calendaristice;
D = dobânda calculată aferentă depozitului;
5. Prelungirea automată a depozitului (cu sau fără capitalizare) se poate efectua pe noi perioade cu păstrarea opţiunilor iniţiale privind
termenul, tipul depozitului, frecvenţa plăţii dobânzii, acţiunea la scadenţă. Nivelul de dobândă vă fi cel practicat de către Bancă în ziua
prelungirii.
6. Clientul poate solicita oricând lichidarea depozitului şi plata dobânzii şi/sau constituirea altor depozite.
7. La lichidarea depozitului înaintea termenului scadent, Banca boniﬁcă dobânda de cont curent valabilă la data lichidării.
8. Din suma care formează depozitul nu se fac restituiri parţiale.
9. Dacă la constituirea depozitului sau la prelungirea automată a acestuia pe noi perioade, data scadenţei va fi o zi nelucrătoare, atunci
data scadenţei se va considera a fi următoarea zi lucrătoare.
10. Clientul se obligă să plătească Băncii comisioane pentru operaţiunile efectuate, conform tarifelor şi comisioanelor speciﬁcate în
prezentul contract. Tarifele şi comisioanele pot ﬁ revizuite periodic de Bancă, ﬁind aduse la cunoştinţa clienţilor în conformitate cu
prevederile legale.
11. Orice notiﬁcare cu privire la modiﬁcarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va ﬁ transmisă Clientului cu 2 (două)
luni înainte de intrarea acesteia în vigoare. Clientul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notiﬁcării pentru a comunica
opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea Clientului în termenul menţionat
anterior nu este considerată acceptare tacită.
12. Clientul va lua la cunoştinţă de nivelul dobânzilor prin aﬁşările făcute la ghişeele Băncii.

PRINCIPALELE COSTURI CONEXE DEPOZITULUI
Servicii de cont curent lei / valută

PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE

Gratuit

Gratuit

Comision lunar de administrare cont client*

2 lei sau echivalent valută

15 lei sau echivalent valută

Comision de închidere cont curent fără rulaj

Gratuit

Gratuit

Eliberare extras de cont lunar

Gratuit

Gratuit

1 leu sau echivalent valută

2 lei sau echivalent valută

Comision deschidere cont curent

Eliberare extras de cont suplimentar

Depozite

Lei

Valută

Lei

Valută

Constituire depozit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Retragere numerar la scadenţă - depozite la termen
constituite pe o perioadă de minim 1 lună

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

0,5% din sumă
minim 2,5 lei

0,5% din sumă
minim 2 euro

0,5% din sumă
minim 2,5 lei

0,5% din sumă
minim 2 euro

Lei

Valută

Lei

Valută

Depunere

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Retragere

0,5% din sumă
minim 2,5 lei

0,5% din sumă
minim 2 euro

0,5% din sumă
minim 2,5 lei

0,5% din sumă
minim 2 euro

Retragere neanunţată
pentru sume mai mari de 20.000 lei**

0,8% din sumă
minim 2,5 lei

0,8% din sumă
minim 2 euro

0,8% din sumă
minim 2,5 lei

0,8% din sumă
minim 2 euro

Retragere numerar - cupiuri preferenţiale
(sume mai mari de 20.000 lei)

2,5% din sumă

2,5% din sumă

Retragere numerar - sumă anunţată și neonorată
de către client

0,3% din suma
neonorată

0,3% din suma
neonorată

Retragere numerar la scadenţă pentru depozitele cu
valabilitate mai mică de 1 lună, inclusiv pt depozitele O/N

Operaţiuni cu numerar

* Se percepe un singur comision indiferent de numărul de conturi deschise
** Anunţarea se face până în ziua lucrătoare anterioară ridicării numerarului la ora 14.00 .
Comisionul se aplică la total sumă

Informare: Depozitele sunt garantate de stat, în limita plafonului comunicat de Fondul de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar.

