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Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la cerinţele de publicare a informaţiilor de către bănci 

Informația în vigoare din 29 martie 2023

la vedere

Flexibil Alături VB Clasic VB (rată fixă) Clasic VB (rată flotantă) Disponibil VB VB Kid

1. Suma depozitului (minimă/maximă) 

în monedă naţională /valută străină
Minim 100 MDL/USD/EUR Minim 1 000 MDL Minim 1 000 MDL/100 USD/EUR

2. Termenul de acceptare a depozitului 

în monedă naţională /valută străină
x 6 /12 luni

3 / 6 / 9 / 12 luni pentru MDL

6 / 9 / 12 luni pentru USD/EUR

6 / 12 / 25 / 36 / 60  luni pentru MDL/USD

6 / 12 / 25 / 36 luni pentru EUR

1/ 3/ 6/ 12/ 18/ 24/ 36/ 60 luni
48/ 60/ 72/ 84/ 96/ 108/ 120 luni

3. Moneda de acceptare a depozitului

(monedă naţională / valuta străină)
MDL, USD, EUR MDL

4. Rata dobânzii (flotantă/fixă)

la depozitele acceptate în moneda naţională/valută străină, precum şi 

metoda de calcul a valorii ratei dobânzii, care va fi prezentată prin 

intermediul exemplelor reprezentative*

Flotantă (rată unică pentru ghișeu și Online)

MDL: 4% - pentru sold zilnic în intervalul 100.00 - 100,000.00;

5% - pentru sold zilnic în intervalul 100,000.01 - 200,000.00;

6% - pentru sold zilnic de la 200,000.01.

USD: 0.35% - pentru sold zilnic în intervalul 100.00 - 10,000.00;

0.45% - pentru sold zilnic în intervalul 10,000.01 - 30,000.00;

0.55% - pentru sold zilnic de la 30,000.01.

EUR: 0.25% - pentru sold zilnic în intervalul 100.00 - 10,000.00

0.35% - pentru sold zilnic în intervalul 10,000.01 - 30,000.00;

0.45% - pentru sold zilnic de la 30,000.01.

Fixă

Ghișeu: 9%/9%

Online: 10%/10%

Fixă

Ghișeu: MDL 9%/ 8%/ 8%/ 8%

USD  1.7%/ 1,9%/ 2.2%

EUR   1.5%/ 1,7 %/ 1.9%

Online: MDL 10%/ 9%/ 9%/ 9%

USD  1.8%/ 2%/ 2.3%

EUR   1.6%/ 1,8%/ 2%

Flotantă

Ghișeu: MDL 3%/ 3.75%/ 4%/ 4.25%/ 4.5%

USD  0.3%/ 0.55%/ 0.75%/ 1%/ 1.1%

EUR   0.1%/ 0.3%/ 0.5%/ 0.6%

Online: MDL 4%/ 4.75%/ 5%/ 5.25%/ 5.5%

USD  0.4%/ 0.65%/ 0.75%/ 1%/ 1.1%

EUR   0.2%/ 0.4%/ 0.5%/ 0.6%

Flotantă

Ghișeu: MDL 0.25%/ 0.75%/ 2.25%/ 

3.25%/ 3.35%/ 3.5%/ 3.75%/ 4%

USD  0.05%/ 0.1%/ 0.2%/ 0.4%/ 0.55%/ 

0.65%/ 0.8%/ 1%

EUR   0.01%/ 0.05%/ 0.1%/ 0.2%/ 0.3%/ 

0.4%/ 0.5%/ 0.6%

Online: MDL 0.5%/ 1%/ 3.25%/ 4.25%/ 

4.35%/ 4.5%/ 4.75%/ 5%

USD  0.05%/ 0.1%/ 0.2%/ 0.4%/ 0.55%/ 

0.65%/ 0.8%/ 1%

EUR   0.01%/ 0.05%/ 0.1%/ 0.2%/ 0.3%/ 

0.4%/ 0.5%/ 0.6%

Flotantă (constituire doar la ghișeu)

MDL 7%

USD 1.1%

EUR  0.7%

5. Modalitatea (cu sau fără capitalizare) şi termenul / periodicitatea de 

achitare a dobânzii
Capitalizare lunară

Lunar:

la contul de card

la contul de economii

capitalizare lunară pentru termenele 3, 6, 

12, luni

Anual

la cont curent

6. Dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii

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

8. Dreptul şi modalitatea de suplimentare (completare) sau retragere 

parţială a mijloacelor băneşti din contul de depozit

Completare - nelimitat.

Retragere parțială - nelimitat, păstrând soldul minim de 100.00 

MDL/USD/EUR

Completare - nelimitat.

Retragere parțială - după 6 luni, lunar 

maxim 20% din soldul de la sfârșitul lunii 

precedente, păstrând soldul minim.

Completare - nelimitat.

Retragere parțială - nu se permite.

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

Banca va restitui anticipat mijloacele bănești depuse la depozit în termen 

de  10 zile calendaristice din data depunerii de către Deponent a Cererii 

de rezoluțiune a contractului de depozit, după cum urmează:

 -  în primele 12 luni -  dobânda se recalculează la rata 0%;

 - în intervalul de 12-24 luni a termenului depozitului, dobânda se achită 

în proporție de 50 % din dobânda sporită;

 - după 24 luni - dobânda se achită integral.

Banca va restitui anticipat mijloacele bănești 

depuse la depozit în termen de  10 zile 

calendaristice din data depunerii de către 

Deponent a Cererii de rezoluțiune a contractului 

de depozit, fără plata dobânzii calculate, iar 

suma dobânzii deja achitate Deponentului până 

la rezoluțiunea contractului de depozit se va 

reține din suma depozitului. 

Banca va restitui anticipat mijloacele 

bănești depuse la depozit în termen de  10 

zile calendaristice din data depunerii de 

către Deponent a Cererii de rezoluțiune a 

contractului de depozit, fără plata dobânzii 

calculate, iar suma dobânzii deja achitate 

Deponentului până la rezoluțiunea 

contractului de depozit se va reține din 

suma depozitului. 

Banca va restitui anticipat mijloacele bănești depuse la 

depozit în termen de  10 zile calendaristice din data 

depunerii de către Deponent a Cererii de rezoluțiune a 

contractului de depozit, după cum urmează:

 -  în primele 12 luni -  dobânda se recalculează la rata 

0%;

 - după 12 luni - dobânda se achită în proporție de 50%.

10. Documentele necesare pentru deschiderea, modificarea şi închiderea 

contului de depozit

- Certificatul de naştere al copilului

- Actul de identitate al copilului;

- Actul de identitate al reprezentantantului copilului 

(părinte, adoptator).

Vicepreşedinte al Comitetului de conducere al Băncii Vasile Donica

Director Direcția Produse Retail Natalia Saghin
Executor: Huzun Ekaterina  tel. 030303344

1) Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:

*Dobânda se calculează zilnic, începând cu ziua următoare zilei constituirii depozitului până în ziua scadenței termenului depozitului, inclusiv, reieşind din soldul la zi al depozitului, numărul de zile calendaristice ale anului (365 sau 366) și rata dobânzii în vigoare la data calculării dobânzii, după formula:

 S = P * i / K / 100 , unde:

S – suma dobânzilor calculate;

P – soldul efectiv al contului de depozit;

i  – rata dobânzii în vigoare la data de calcul;

K – numărul de zile calendaristice în anul gestionar.

Exemplu de calcul al valorii dobânzii:

Exemplul nr. 1:

Soldul depozitului: 10 000 MDL

Rata dobânzii la data de calcul: 17% anual (rata dobânzii pentru depozitul Alături VB  pe termen de 365 zile, rată fixă)

Numărul de zile calendaristice în anul gestionar: 365 zile  Dobânda zilnică va constitui:

10 000 * 17/ 365 / 100 = 4,66lei

Exemplul nr. 2:

Soldul depozitului: 10 000 EUR

Rata dobânzii la data de calcul: 1.9% anual (rata dobânzii pentru depozitul Classic vb rata fixă constituit la ghișeu pe termen de 365 zile, rată fixă)

Numărul de zile calendaristice în anul gestionar: 365 zile  Dobânda zilnică va constitui: 

10 000 * 1.9/  365 / 100 = 0,52 EUR.

2) CONDIȚIILE GENERALE DE AFACERI ale B.C. ”VICTORIABANK” S.A. aplicabile Persoanelor Fizice sunt plasate pe site-ul oficial a Băncii www.victoriabank.md . 

Denumirea informaţiei dezvăluite

Tipurile de depozite acceptate 

Minim 1 000 MDL/100 USD/EUR

MDL/USD/EUR

Banca este în drept să diminueze (micşoreze) sau să majoreze dobânda, de la data stabilită conform deciziei sale, în raport cu evoluţia pieţei, informând despre aceasta Deponentul prin afişarea anunţului respectiv în sediul Băncii, pe pagina web a Băncii sau prin intermediul mijloacelor mass-media, cu cel puţin 15 zile 

calendaristice înainte de modificare. În cazul în care Deponentul nu îşi exprimă dezacordul până la intrarea în vigoare a modificărilor, acestea se consideră acceptate de către Deponent. 

Completare - nu se permint.

Retragere parțială - nu se permite.

Banca va restitui anticipat mijloacele bănești depuse la depozit în termen de  10 zile 

calendaristice din data depunerii de către Deponent a Cererii de rezoluțiune a contractului 

de depozit și va recalcula dobânda  pentru ultimile 12 luni la rata 0%.

În cazul rezoluțiunii Contractului de depozit la inițiativa Deponentului, în prima lună după încheierea acestui Contract, Banca va percepe un comision de 1% din suma depozitului, dar nu mai puțin de 50  MDL sau 5 USD/EUR (pentru depozitele în valută);

La ridicarea numerarului provenit din depozitul scadent și ridicat în altă zi decât ziua scadenței (sau prima zi lucrătoare dacă ziua scadenței este nelucrătoare) Banca percepe un comision de 1% min. 10 MDL/ 5 USD/EUR. Același comision se percepe și pentru ridicarea numerarului provenit din dobânda achitată în altă zi 

decât ziua scadenței.

Informaţie privind condiţiile de acceptare a depozitelor persoanelor fizice de către BC „Victoriabank” S.A.

- Actul de identitate.

În cazul adresării reprezentantului clientului:

- actul de identitate al reprezentantului clientului;

- procura în original sau copia procurii autentificată notarial;

- copia actului de identitate al clientului autentificată notarial.

la termen

Lunar:

la contul de card

la contul curent

persoane fizice
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