Banca Transilvania

Perioade clasice IMM

Suma minima: 2.500 lei sau 1.000 euro/ dolari
Comision 0: de administrare a contului de depozit
Moneda: lei, euro, dolari
Dobanda: avantajoasa

Ce sunt Depozitele pe perioade clasice?
Nu ti-e clar unde vrei sa investesti profitul firmei tale sau ce sa faci cu excedentul de lichiditati?
Ia in calcul un depozit bancar. Banii sunt in siguranta si nu stau degeaba: fac alti bani. Castigul
nu e mare, dar e constant si sigur.

Te-ai gandit pe ce perioada ai vrea sa-l faci? Iti oferim o multime de posibilitati: 1, 3, 6, 12, 24
de luni sau 3 ani. In legatura cu depozitele pe 24 de luni sau 3 ani - se pot constitui cu dobanda
fixa sau cu dobanda progresiva. Sunt fara capitalizare si nu au optiunea de prelungire automata
la scadenta.

Pentru a putea deschide un depozit ai nevoie de minimum 2.500 lei sau 1.000 euro/dolari.

Sa deschizi sau sa inchizi un depozit e foarte usor, fie prin BT24 Internet Banking si Mobile
Banking, fie venind la noi. Pentru depozitul pe 3 ani, insa, te asteptam la noi. Iti reamintim ca
veniturile castigate din dobanzile aferente depozitelor se impoziteaza cu 16%, iar acesta este
retinut direct de banca, astfel nu ai alte batai de cap.

Ce avantaje ai?
In primul rand ai flexibilitate in alegerea perioadei depozitului astfel incat termenul pe care il
alegi sa corespunda cu nevoile afacerii tale. Dar poti opta pentru:
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depozit cu dobanda fixa pe toata perioada contractului sau cu dobanda variabila
depozit cu capitalizare sau nu, dupa cum doresti
un depozit in lei, euro sau dolari
prelungirea automata a perioadei pentru care doresti sa tii banii intr-un depozit, exceptie
facand depozitul pe 24 de luni sau 3 ani. In aces caz, la maturitate depozitul se va
desfinta automat.
comision 0 lei pentru deschiderea depozitului
comision 0 lei pentru administrarea contului de depozit
comision 0 lei pentru retragerea banilor inainte ca depozitul sa ajunga la scadenta
depozitele deschise la noi sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare, in limita a 100.000 euro/deponent, conform legii

Daca optezi pentru un depozit pe 24 de luni sau 3 ani, primesti an de an dobanda in contul
curent, iar in cazul desfiintarii depozitului inainte de scadenta, dobanda platita pentru anii intregi
iti ramane tie. In plus, dobanda este fixa pe toata perioada depozitului.

Daca doresti sa desfiintezi depozitul constituit, banii sunt transferati din contul de depozit in
contul curent, fara comision. Pentru a retrage banii din contul curent, poti sa alegi una din
urmatoarele variante:
la ghiseu, din unitatile noastre. In acest caz vei plati un comision de 0,40% aplicat la
suma pe care o ridici, minim 3,5 lei/tranzactie
direct de la bancomantele noastre cu ajutorul cardului tau Business

Cat e dobanda?
Dobanda difera in functie de perioada si moneda in care doresti sa faci depozitul. Alege ce se
potriveste cel mai bine afacerii tale dintre variantele prezentate in tabelul de mai jos:

Perioada
1 luna
3 luni
6 luni
12 luni
24 luni - dobanda fixa
24 luni - dobanda variabila
3 ani - dobanda fixa
3 ani - dobanda progresiva

LEI
0.75%
1.00%
1.25%
1.70%
2.10%
1.90%
2.35%
an 1 - 2.15%
an 2 - 2.25%
an 3 - 2.35%

Dobanda/An
EURO
0.01%
0.01%
0.01%
0.10%
0.25%

USD
0.10%
0.20%
0.25%
0.45%

0.30%
an 1 -0.25%
an 2 - 0.30%
an 3 - 0.35%
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Documente necesare
Vrei sa faci un depozit pentru afacerea ta? E simplu: ai nevoie doar de actul de identitate.
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