Banca Transilvania

ACTIV

Perioada: O luna
Dobanda: 0.35%/an
Moneda acordarii: lei
Suma minima: 2.500 lei

Ce este Depozitul Activ?
Iata cele mai importante date despre acest depozit, pe scurt:
pentru ca optezi si pentru unitati de fond, ai cu 0,25 puncte procentuale in plus la
dobanda depozitului bancar
depozitul este constituit la termen, cu prelungire automata, cu capitalizare
pentru partea de unitati de fond, titularul contului BT Asset Management trebuie sa fie
acelasi cu titularul contului Banca Transilvania
daca se rascumpara unitatile de fond inainte de 1 luna, clientul primeste, pentru depozit,
dobanda standard a Bancii Transilvania (pentru un depozit clasic pe 1 luna)
De exemplu: unitatile de fond BT Obligatiuni te ajuta sa economisesti/ investesti, chiar daca nu
esti specialist in piete financiare, asigurand plasamente in instrumente financiare cu venit fix,
cum ar fi: obligatiuni, titluri de stat sau depozite. Investitiile sunt realizate in asa fel incat riscul
asociat acestora sa fie cat mai scazut.
Iti reamintim ca, incepand din 1 ianuarie 2009, nu se mai plateste impozit pe dobanda sau pe
castigul generat din vanzarea unitatilor de fond.

Intrebari frecvente
1. Depozitul ACTIV este depozit clasic sau fond de investitii?
Depozitul Activ este un produs mixt, contine obligativitatea optarii pentru 70% depozit si 30%
fonduri de investitii.

2. Ce fond mi se potriveste cel mai bine?
Poti alege orice fond. Pe www.btassetmanagement.ro gasesti prezentarea tuturor fondurilor.
Daca nu ai experienta in domeniul fondurilor iti recomandam BT Obligatiuni. Este un fond cu
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risc deosebit de scazut cu investitii in: depozite negociate, obligatiuni, titluri de stat.

3. Care a fost randamentul BT Obligatiuni in ultima perioada?
BT Obligatiuni este creat sa ofere randamente mai ridicate decat depozitele bancare cu riscuri
deosebit de reduse. Pentru detalii suplimentare, poti vedea graficul randamentelor
accesand acest link.
4. Risc sa pierd bani alegand BT Obligatiuni?
Nu! Fondul investeste in instrumente financiare cu venit fix: depozite, obligatiuni, titluri de stat.
Sa nu uitam nici de dispersia riscului, mai multe tipuri de instrumente financiare reprezinta
siguranta si protectie superioara.

5. Va afecta criza randamentul BT Obligatiuni?
BT Obligatiuni are randamente superioare in conditii economice grele. Cash is king, asadar
randamentul BT Obligatiuni creste pe masura ce lichiditatile sunt mai scumpe.

6. Cum pot constitui un Depozit Activ?
Procedura este simpla. Depozitul poate fi constiuit la orice agentie a Bancii Trasnilvania
7. Cum pot desfiinta un Depozit Activ?
Desfiintarea se poate realiza la fel de simplu ca si constituirea - aceasta procedura realizanduse in cateva minute in orice sucursala a noastra prin completarea unui formular, banii din
depozit trecand in contul curent in momentul solicitarii, iar cei aferenti fondului de investitii
urmand a fi virati (in maximum 10 zile lucratoare) in contul curent al celui care solicita
rascumpararea.

8. Unde pot afla mai multe informatii?
Pentru mai multe informatii te rugam sa te adresezi personalului din orice unitate a noastra
sau sa accesezi www.btassetmanagement.ro

Tipuri de fonduri de investitii
Nume Fond

Plasamente

BT Obligatiuni

Obligatiuni

BT Clasic

BT Index

Tinta

Tip Client

Perioada Recomandata

Comisioane
Rascumparare

Titluri de stat

Siguranta

Foarte

Min.

<= 30 zile: 0,5%

Depozite
Depozite

Conservare capital

Conservator

1 luna

>30 zile: 0%

Obligatiuni

Conservare capital

Conservator

Min.

<= 90 zile: 1%

3 luni
Min.

>90 zile: 0%
>30 - 360 zile: 4%

12 luni

>360 zile: 0%

Actiuni (max. 20% active) Castig bursa
Actiuni (min. 75% active)
Depozite

Crestere capital

Cunoscatori ai pietei de
capital
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BT Maxim

>30 - 180 zile: 4%
Actiuni (max. 90% active) Crestere sustinuta
Depozite

Profil de risc ridicat

Min.

>180 - 360 zile: 2%

12 luni

>360 zile: 0%
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