Banca Transilvania

Conturi de economii

ACCES: permanent prin BT24
COSTURI: zero de administrare
SUMA MINIMA: 1.000 lei/ euro
MONEDA: lei/ euro

Ce trebuie sa stii
Conturile de economii. Prietenoase si foarte la indemana.
Economisesti in lei sau euro? In acest caz, avem ceva ce s-ar putea sa te intereseze: un cont
de economii, cu o dobanda progresiva, in functie de suma de bani pe care o ai in cont.

Ce avantaje ai?
Suficient de multe incat sa fie nevoie de o lista:
dobanda o primesti lunar, direct in contul tau de economii
ai acces permanent la banii din cont (poti alimenta si retrage numerar oricand doresti)
beneficiezi de posibilitatea retragerii de numerar, fara a desfiinta contul, cat timp soldul
ramas este peste suma minima de constituire, in valoare de 1.000 lei/ euro
sunt permise alimentarile pe toate canalele (depunere numerar, incasare, BT24 Internet Banking si Mobile Banking)
nu se percepe comision de administrare a contului de economii
toate depozitele deschise la noi sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare, in limita a 100.000 euro/ deponent pentru persoanele fizice, conform legii
De ce mai trebuie sa tii cont:
veniturile din dobanzile depozitelor bancare se impoziteaza cu 10%
daca, din anumite motive, doresti sa renunti la acest produs, o poti face simplu, inclusiv
prin BT24 Internet Banking si Mobile Banking. La desfiintarea contului de
economii, banii sunt transferati din contul de economii in cel curent, dar trebuie sa tii
cont de urmatoarele lucruri:
pentru lei, desfiintarea contului de economii inainte de implinirea unui an de la
data constituirii se penalizeaza cu 0,5% comision din suma minima. Pentru
desfiintarea dupa un an de la constituire nu se percepe comision
pentru euro, daca in primul an al depozitului, suma din cont scade cu peste 25%
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fata de luna precedenta, trebuie sa percepem un comision in valoare de 0,1%.
Este vorba de un comision de corectie, calculat la suma obtinuta, prin diferenta
dintre soldul din ultima zi a lunii precedente si soldul din ultima zi a lunii curente.
banii pot fi ridicati de la orice sediu BT, iar comisioanele sunt:
pentru lei, comisionul este de 0,50% (minim 5 lei), aferent sumei pe care o ridici
de la ghiseu, sau, daca banii au fost transferati din contul de economii in contul
curent, poti fi ridicati fara comision cu ajutorul cardului Visa Electron de la
bancomatele Bancii Transilvania
pentru euro, comisionul este de 0,50% (minim 3 euro), aferent sumei pe care o
ridici de la ghiseu

Dar dobanda? Cat e dobanda?
SUMA (LEI)
1.000 - 9.999
10.000 - 99.999
100.000 - 499.999
>500.000

DOBANDA/ AN
1.10%
1.15%
1.20%
1.25%

SUMA (EURO)
1.000 - 24.999
25.000 - 99.999
>100.000

DOBANDA/ AN
0.10%
0.15%
0.20%

Acte necesare
Mai simplu decat atat nici ca se poate. Ai nevoie doar de actul de identitate.
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