Banca Transilvania

KidCONT

Suma minima la deschidere: 500 lei/ 100 euro
Moneda: lei/ euro
Asigurare atasata: Dr. KID
Platforma KidCONT: www.kidcont.ro

Sa facem cunostinta
Cine economiseste din timp, departe ajunge.
Asa ca, intr-o zi, copilul tau iti va transmite multumirile lui. Si cand te gandesti ca tot ce ai facut a
fost sa deschizi un KidCONT - depozitul deschis de parinti sau imputerniciti, pe numele
copilului... Si cum sa nu-ti vina sa deschizi unul, cand totul e atat de simplu? Iata:
poti economisi pentru copilul tau atat in lei, cat si in euro
poti depune foarte usor bani in contul copilului tau pe site-ul www.kidcont.ro, gratuit,
chiar cu cardul tau de debit de la BT sau emis de alte banci.
contul poate fi alimentat si folosind serviciul BT24 Internet Banking, personal, in sediile
BT sau din contul parintelui automat, in conditiile alese de tine:
lunar/trimestrial/semestrial/anual, suma pe care o doresti si fara sa te coste nimic.
daca nu faci retrageri pe parcursul anului si depui cel putin 500 lei/ 120 euro, beneficiezi
de un bonus egal cu valoarea a 1/12 din valoarea ultimei dobanzi nete platite, fara a
depasi limita de 600 lei, in contul depozitului, la data aniversarii
comision 0 de administrare

Contul poate fi alimentat usor, chiar si fara a veni la banca, doar cu un card de debit - fie emis
de BT, fie emis de alte banci, accesand platforma online www.kidcont.ro. Fara costuri
suplimentare.

Dobanda. Cat e dobanda?
Daca deschizi un KidCONT in lei, dobanda este de 2.20%/ an, iar daca acesta este in euro,
dobanda este de 0.60%/ an.
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Si inca o veste buna: dobanda este calculata inca din prima zi de la deschiderea depozitului si o
primesti anual.

Cat te costa?
pentru inceput, 500 lei/ 100 euro – aceasta este suma minima pentru deschiderea unui
KidCONT
suma maxima a depozitului KidCONT este 450.000 lei, respectiv 100.000 euro.
20 lei / 5 euro – comision de desfiintare; dar nu trebuie sa il platesti decat daca, din cine
stie ce motive, doresti sa renunti la depozit in primul an de la deschiderea acestuia
veniturile din dobanzile aferente instrumentelor de economisire se impoziteaza cu 10%

Cum il obtii?
E simplu. Vino la cea mai apropiata unitate BT, cu documentele de mai jos, si incepe sa
economisesti pentru viitorul copilului tau!

De ce documente ai nevoie?
Avem si noi copii, asa ca am facut lucrurile simple. Ai nevoie de doar de foarte putine acte:
actul de identitate al parintelui sau al imputernicitului
certificatul de nastere/actul de identitate al copilului (daca acesta are peste 14 ani)
daca este cazul, decizia de numire a tutorelui/curatorului, emisa de autoritatea tutelara
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