Informație privind condițiile de acceptare a depozitelor persoanelor juridice de către B.C. "VICTORIABANK" S.A.
DEPOZIT LA TERMEN

Denumirea informației dezvăluite

DEPOZIT LA VEDERE

1. Suma depozitului (minimă/ maximă) în monedă
națională/ valută străină
2. Termenul de acceptare a depozitului (la termen
sau la vedere) în monedă națională/ valută străină
3. Moneda de acceptare a depozitului (monedă
națională/ valută străină)

4. Rata dobânzii (flotantă/ fixă) la depozitele
acceptate în moneda națională/ valută străină,
precum și metoda de calcul a valorii ratei dobânzii,
care va fi prezentată prin intermediul exemplelor
reprezentative

5. Modalitatea (cu sau fără capitalizare) și termenul/
periodicitatea de achitare a dobânzii
6. Drepturile și condițiile de modificare a ratei
dobânzii

OPTIM VB

CLASIC VB

FLEXIBIL VB

Orice sumă

100,000 MDL

10,000 MDL
10,000 USD/ EUR/ RON

100,000 MDL
20,000 USD/ EUR/ RON

Nelimitat

2 săptămâni/ 1 lună

3/ 6/ 12/ 25/ 36 luni în MDL/ RON
6/ 12/ 25/ 36 luni în USD/ EUR

3/ 6/ 12 luni în MDL
6/ 12 luni în USD/ EUR/ RON

MDL/ USD/ EUR/ RON/
CHF/ GBP

MDL

MDL/ USD/ EUR/ RON

fixă

flotantă

1.25%/ 1.50%
1.50%/ 2.50%/ 3.50%/ 4.00%/ 4.50% în MDL
pentru depozitele constituite electronic se
0.50%/ 0.70%/ 1.00%/ 1.25% în USD
va aplica suplimentar un bonus de 0.25
0.10%/ 0.20%/ 0.30%/ 0.35% în EUR
p.p.
0.50%/ 0.70%/ 1.00%/ 1.25%/ 1.50% în RON
0%

Formula de calcul a dobânzii: Dobânda ziua ”i”= (Soldul din ziua ”i” * Rata dobânzii, %)/ N*100%
Soldul din ziua ”i” (MDL, valută) - soldul depozitului la data la care se efectuează calculul dobânzii
Rata dobânzii, % - rata dobânzii procentuale stabilită de Bancă pentru depozit
N - numărul de zile în an (365 sau 366, pentru an bisect)
Ziua constituirii depozitului și ziua încetării contractului de depozit pe orice temei, nu se includ în calculul perioadei pentru care Banca
achită dobândă.
Lunar
La scadență
suma virată în cont curent
suma virată în cont curent
În cazul depozitelor cu rata dobânzii flotantă, Banca poate micșora unilateral rata dobânzii aplicabile depozitului bancar, în funcție de evoluția pieței financiare, cu un
preaviz de cel puțin 15 zile, dacă contractul de depozit nu prevede altfel. Dacă rata dobânzii se modifică în sensul majorării, Clientul va fi notificat despre acest fapt,
fără a fi necesar un termen de preaviz. Modificarea ratei dobânzii intră în vigoare în ziua imediat următoare celei în care expiră termenul de preaviz, dacă înăuntrul
acestui termen Clientul nu notifică în scris Banca despre refuzul modificărilor și, respectiv, rezoluțiunea anticipată a depozitului. Modificările ratei dobânzii sunt puse
la dispoziția Clientului prin publicarea acestora pe pagina web a Băncii sau prin extrase de cont.
-

7. Comisioane, taxe aferente deschiderii și deservirii
contului de depozit

Conform Tarifelor și
Comisioanelor aplicabile
Persoanelor Juridice în
vigoare la data efectuării
operațiunii, astfel cum
acestea sunt afișate pe
pagina web oficială a
Băncii

8. Dreptul și modalitatea de suplimentare sau
retragere parțială a mijloacelor bănești din contul de
depozit

Se permit depuneri
suplimentare și retrageri
parțiale

9. Condițiile de reziliere a contractului de depozit
înainte de termen

-

10. Documentele pentru deschiderea contului de
depozit

Documente necesare
deschiderii contului curent,
informații publicate pe
pagina web oficială a
Băncii

în vigoare din data de 01.08.2022
Vasile Donica
Vicepreședinte

1.50%/ 2.00%/ 3.00% în MDL
0.40%/ 0.60% în USD
0.05%/ 0.10% în EUR
0.60%/ 0.80% în RON
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ZERO Comisioane

Nu se permit depuneri suplimentare și retrageri parțiale

Se permit depuneri suplimentare și retrageri
parțiale, cu păstrarea sumei minime

Pentru contractele în MDL dobânda nu se calculează în primele 3 luni, iar ulterior dobânda se
recalculează la rata 0.2%.
Pentru contractele în valută dobânda se recalculează la rata 0%.
Banca va reține din suma depozitului diferența formată în rezultatul recalculării dobânzii achitate.

Dobânda se recalculează la rata 0%

Pentru depozitele constituite la ghișeu se va semna contract de depozit la termen

