
 

 

 
 

 
  

Ghidul privind deschiderea contului de depozit 
 

Banca Comercială Română Chişinău S.A. acceptă următoarele tipuri de depozite de la persoane fizice: 

1. La vedere; 

2. La termen. 

 

Conturile de depozit se deschid de către Bancă în baza următoarelor documente: 

1. Actul de identitate în original; 

2. Cererea de deschidere a contului; 

3. Chestionarul pentru persoană fizică; 

4. Declaraţia privind sursa fondurilor; 

5. Procura (după caz); 

6. Alte documente la solicitarea Băncii. 
 

Dobânda aferentă depozitelor. 

Pentru disponibilităţile din conturile la vedere, Banca nu plăteşte dobândă (cu excepţia conturilor de 
card unde poate fi aplicată o dobândă). 

Pentru disponibilităţile existente în depozitele la termen, Banca calculează şi înregistrează dobânda 
cuvenită, conform caracteristicilor individuale ale fiecărui produs. Dobânda practicată este flotantă pe 
parcursul perioadei de valabilitate a contractului de depozit. 

În dependenţă de numărul de zile în an dobânda se calculează zilnic începând cu ziua următoare 
constituirii depozitului de la soldul acestuia, potrivit bazei de calcul a dobânzii 365 sau 366 zile, pentru 
an bisect, şi se bonifică lunar la ziua următoare zilei constituirii depozitului: 

 a) în contul curent/de depozit la vedere/de card, pentru depozit fără capitalizarea  dobânzii  

b) în contul de depozit la termen, pentru depozit cu capitalizarea dobânzii. 

 

Formula de calcul a dobânzii:  

Dobânda bonificată = [(SD*rd%)/365 sau 366] * n, unde: 

SD – suma depozitului; 

rd% – rata dobânzii anuală (în procente); 

n – numărul de zile efective în lună. 

 

Rata dobânzii poate fi redusă de Bancă în funcţie de evoluţia pieţei financiare sau a ratei de refinanţare 
a BNM, cu condiţia respectării unui termen de preaviz de 15 zile prin plasarea informaţiei respective în 
subdiviziunile Băncii. Deponentul se informează de sine stătător despre modificările nivelului ratelor 
dobânzilor prin monitorizarea informaţiilor făcute publice în cadrul unităţilor teritoriale ale Băncii, şi/sau 
pe site-ul Băncii. Deponentul se consideră înştiinţat despre modificarea nivelului ratei dobânzii din ziua 
afişării acesteia în cadrul unităţilor teritoriale ale Băncii, şi/sau pe site-ul Băncii. În cazul reducerii ratei 
dobânzii înştiinţarea sus-menţionată are efectul de preaviz, prevăzut de art.1224 Cod Civil R.M. 

 

În cazul rezilierii anticipate a contractului de depozit la termen, dobânda aferentă depozitului va fi 
recalculată la o rată flotantă stabilită de către Bancă conform ofertei de depozite pentru persoane fizice 
la data încheierii contractului. Dacă suma dobânzii calculată spre plată la retragerea anticipată a 
depozitului este mai mică decât dobânda deja plătită Deponentului, suma care reprezintă diferenţa 
dintre dobânda calculată şi dobânda deja plătită va fi reţinută din suma Depozitului. Rezilierea 
anticipată a contractului de depozit se permite doar cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucrătoare. 

 



Închiderea depozitelor 

Închiderea depozitului la termen se face conform reglementărilor interne ale băncii: 

a) la scadența depozitului,  

b) la scadența ultimului termen de prolongare a depozitului, 

c) la solicitarea clientului, 

d) La decizia Băncii cu notificarea prealabilă a clientului 

 

Închiderea depozitului la vedere poate fi efectuată: 

a) La solicitarea clientului; 

b) La decizia Băncii cu notificarea prealabilă a clientului. 

 

Operaţiunile cu conturile de depozit 

Încasările şi eliberările în/din conturile de depozit sunt efectuate la prezentarea actului de identitate al 
posesorului contului sau actul de identitate şi procura persoanei împuternicite. 

 

Garantarea depozitelor 

Depozitele persoanelor fizice sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar 
în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în 
sistemul bancar. 


