Banca Transilvania

Cont de capital social

Comision zero: pentru deschiderea contului
Moneda: LEI sau valuta
Suma minima: 200 de lei in cazul unui SRL
Alimentezi: prin numerar sau transfer bancar

Documente necesare
E bine sa fii pregatit pentru momentul in care decizi sa faci primul pas spre a deveni oficial
antreprenor.
Sau, mai bine spus, cu acte in regula.

Pentru deschiderea contului, ai nevoie de urmatoarele documente:

Actul constitutiv
al societatii

Dovada rezervarii
denumirii societatii
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Cartea de identitate
a reprezentantilor

O procura notariala
in cazul in care deschide altcineva contul in numele tau

Modalitati de deschidere

100% Online
în doar 15 minute ai un cont la noi

In agentie
te asteptam in peste 500 de agentii BT

1
Tip societate

SRL, SRL-D

SRL, SRL-D, S.A
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2
Suma capital social

Minim 200 lei si maxim 1000 lei

Minim 200 lei

3
Deschiderea contului

Completezi toate datele online

Te asteptam in agentie

4
Semnatura

Semnatura electronica emisa pe loc

Semnatura la fata locului
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5
Vizita la banca

Nu e nevoie, totul e online. :)

Da

6
Costuri

Gratuit, inclusiv emiterea semnaturii electronice

Gratuit

DESCHIDE CONTUL ONLINE

VEZI LISTA AGENTIILOR BT

Bine de stiut
accesarea contului de capital social nu implica niciun fel de costuri
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ai comision zero la deschiderea contului
atunci cand vii la banca, e posibil sa ti se solicite documente suplimentare, care sa ne
ajute sa procesam cat mai eficient cererea
cererile online se proceseaza de luni pana vineri intre ora 9:00 si 19:00, iar deschiderea
de cont se face in doar 15 minute.
Cererile inregistrate dupa ora 19:00, se vor procesa incepand cu ora 9:00 din ziua
urmatoare.
Cele inregistrate in weekend se vor procesa luni, incepand cu ora 9:00.

Dupa inregistrarea societatii comerciale, pentru deschiderea unui cont curent pe care sa il
folosesti pentru operatiunile tale bancare, vino la banca cu:
Actul constitutiv.
Hotararea/Rezolutia pentru constituirea societatii.
Certificatul de inregistrare.
Extrasul ONRC actualizat (eliberat cu maximum 7 zile inainte de depunerea la banca a
documentelor). In cazul in care nu ai unul actualizat, nu este nicio problema. Ca sa nu
mai faci tu inca un drum la Registrul Comertului, te ajutam noi.
Actele de identitate ale persoanelor care reprezinta societatea.

Contul primul an gratuit
Si daca tot intri in lumea antreprenorilor, iar primul pas e foarte important, avem pentru
tine contul Primul An Gratuit, destinat antreprenorilor aflati la inceput de drum.
Ca afacerea ta sa creasca intr-un an cat altele in zece, la noi nu ai comisioane bancare in
primul an de activitate.
In plus, Raul de la BT, primul chatbot pentru antreprenori, te ajuta non-stop pe Facebook
Messenger cu informatii despre produsele si serviciile pe care firma ta le are la BT. Iar daca vrei
sa faci parte dintr-o comunitate de antreprenori cu vise mari, asa ca tine, hai in BT Club.
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