Banca Transilvania

Perioade atipice IMM

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

Ce sunt Depozitele pe perioade atipice?
Daca doresti sa depui banii intr-un depozit pe o perioada diferita de cele clasice, esti unde
trebuie. Iti oferim posibilitatea sa constitui un depozit pentru 45, 77, 111 sau 210 zile.

Suma minima de bani pentru a deschide un astfel de depozit este de 2.500 de lei sau 1.000 de
euro, in functie de moneda aleasa. Iti reamintim ca veniturile obtinute din dobanzile depozitelor
se impoziteaza cu 16%, conform legislatiei.

Poti oricand deschide sau inchide un depozit prin BT24 Internet Banking, Mobile Banking sau in
orice unitate BT.

Ce avantaje ai?
Alege Banca Transilvania pentru siguranta banilor tai si ai parte doar de avantaje:
comision 0 lei pentru deschiderea depozitului
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
poti alege prelungurea automata a perioadei stabilita initial
dobanda se capitalizeaza sau nu, dupa cum doresti
la desfiintarea depozitului, banii tai sunt transferati din contul de depozit in contul curent,
fara comision, iar ulterior din contul curent acestia pot fi ridicati astfel:
de la ghiseul unitatilor BT cu un comision de 0,40% aplicat la suma pe vrei sa o
ridici, minim 3,5 lei/ tranzactie
direct de la bancomatele BT cu ajutorul cardului tau Business
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Cat e dobanda?
Vezi care este varianta care se potriveste cel mai bine pentru afacerea ta:

Perioada
45 zile
77 zile
111 zile
210 zile

Dobanda/An
LEI
0.60%
0.80%
1.00%

EURO
0.01%
0.01%
-

De ce documente ai nevoie?
Daca iti constitui depozitul prin BT24 Internet Banking sau Mobile Banking, nu ai nevoie de
niciun document.
In cazul in care optezi sa iti faci depozitul intr-un sediu BT, ai nevoie doar de actul de identitate.
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