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Alte tipuri de depozite

Depozitul tip Revolving
Un depozit numai bun pentru tine daca doresti sa-ti fructifici lichiditatile, pe termen de 3, 6 sau
12 luni. Il poti deschide in dolari sau in euro, dobanda este fixa pe toata perioada contractului,
se plateste lunar si se transfera automat in cont si poti opta pentru prelungirea automata a
depozitului.
Suma minima este 100 de lei, respectiv 250 euro, 250 dolari sau echivalentul a 250 euro, in
ziua constituirii.

Depozitul ESCROW
Contul Escrow este deschis la cererea ta, daca doresti sa pui la dispozitia unui tert beneficiar o
anumita suma de bani, in lei sau valuta, in anumite conditii. Conditiile in care noi vom elibera
banii din acest cont sunt stabilite intr-o conventie incheiata cu cele doua parti.

Dar iata care sunt facilitatile si serviciile aferente produsului:
titularului ii este garantata pastrarea depozitului pana in momentul depunerii de catre
beneficiar a documentatiei prevazute in conventie, iar noi consideram corespunzatoare
documentatia depusa si dispunem efectuarea platii catre beneficiar
dobanda aferenta contului Escrow este bonificata titularului sau beneficiarului, in functie
de clauzele contractuale stipulate in acordul celor doua parti
titularul are dreptul recuperarii intregului disponibil din contul Escrow, in cazul in care
termenul de depunere a documentatiei de catre beneficiar a expirat sau daca acesta se
afla in stare de faliment dovedit
beneficiarului ii este garantata incasarea drepturilor sale, in limita disponibilului existent
in contul Escrow si in cazul indeplinirii conditiilor stipulate in conventie
operatiunile de virament intre contul curent al titularului si contul Escrow nu se
comisioneaza
in cazul in care in contul Escrow este depusa valuta, eliberarea ei catre beneficiar se
realizeaza in echivalent lei al sumei depuse
titularul poate avea acces la sumele din contul Escrow doar in situatia expirarii
termenului prevazut in conventie pentru depunerea documentelor de catre beneficiar
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sau in alte situatii mentionate expres in conventie

Iata si ce dobanda vei primi:
dobanda depozitului Escrow in lei constituit din resursele clientului este cu 1,5 puncte
procentuale mai mica fata de dobanda practicata la depozitele la termen in lei
dobanda depozitului in valuta constituit din resursele clientului este cu 1 punct
procentual mai mica decat dobanda practicata la depozitul la termen in valuta, dar nu
mai mica decat dobanda la vedere in valuta

Depozitul Colateral
Trebuie sa faci dovada unor garantii in cazul solicitarii eliberarii unor scrisori de garantie
bancara? Sau vrei sa iei un credit de la banca? Atunci un depozit colateral este ceea ce iti
trebuie.

Dar iata care sunt facilitatile si serviciile aferente produsului:
il poti deschide in lei sau valuta
pentru deschiderea depozitului nu se percepe nici un comision suplimentar
se pot constitui ca si gaj pentru scrisori de garantie, gaj pentru credite, gaj la avalizarea
biletelor la ordin si a cambiilor
depozitul colateral este blocat pe toata durata creditului contractat de titularul de cont

Dobanda se negociaza in functie de dobanda perceputa (in cazul gajului pentru credit),
respectiv in functie de tipul si durata de emitere a scrisorii (in cazul gajului pentru scrisori de
garantie). Daca depozitul colateral este constituit ca gaj la scrisoarea de garantie, acreditive,
avalizare bilete la ordin si cambii, dobanda variaza astfel:
maximum 1 luna
maximum 1 an
maximum 2 ani
maximum 3 ani
peste 3 ani

0,75%
1%
1,10%
1,25%
1,50%
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