ALIMENTAREA AUTOMATĂ A DEPOZITELOR
Doriţi să înmulţiţi economiile Dvs. şi să faceţi economie de timp?
VictoriaBank Vă oferă soluţia perfectă – Serviciul de Alimentare automată a depozitelor.
VictoriaBank Vă propune să economisiţi, constant şi fără griji, mijloace băneşti pentru
necesităţi personale, prin subscrierea laServiciul de alimentare automată a depozitelor din
intrările la conturile de card.
Acest serviciu poate fi asociat oricărui tip de depozit ce permite vărsăminte suplimentare şi
este activ doar pentru perioada de timp în care condiţiile depozitului prevede posibilitatea
efectuării vărsămintelor suplimentare.
Serviciul de alimentare automată a depozitelor este pentru Dvs., dacă:
• Dispuneţi de un depozit la VictoriaBank sau intenţionaţi să constituiţi unul
• Dispuneţi de un card VictoriaBank, prin intermediul căruia primiţi venituri salariale sau
alte mijloace băneşti
• Doriţi să acumulaţi constant bani
• Doriţi suplinirea automată a contului Dvs. de depozit
• Sunteţi o persoană ocupată şi nu aveţi suficient timp pentru a Vă prezenta frecvent la
bancă
Ce presupune Serviciul de alimentare automată a depozitelor?
• Din intrările la conturile de card (salariu sau alte surse), Dvs. puteţi alimenta orice
depozit care permite suplinirea contului
• Banca va alimenta automat depozitul, conform indicaţiilor Dvs.
• Dvs. stabiliţi, în momentul depunerii cererii:
1. mărimea vărsămintelor, care pot fi fixe sau procentuale,
cu indicarea plafonului minim şi maxim;
2. regularitatea cu care să fie efectuate alimentările: zilnic,
săptămânal, lunar; precum şi perioada în care sistemul
va încerca să alimenteze depozitul;
3. conturile de card sursă şi depozitele destinatare.
• Alimentarea depozitului va fi efectuată doar în momentul intrării sumelor pe cardul
sursă
• Indiferent de valuta contului de card, pot fi alimentate atât depozite în lei, cât şi în
valută, convertirea fiind efectuată automat de către Bancă, la un curs de schimb fixat
special pentru tranzacţiile din conturile de card
• Pot fi alimentate atât depozitele proprii, cât şi depozitele persoanelor apropiate. Aveţi
chiar şi posibilitatea să introduceţi mai multe cereri! De exemplu, puteţi solicita ca
fiecărui copil să i se alimenteze contul cu câte 100 lei, iar părinţilor cu câte 200 lei.
(Notă: Pentru alimentarea depozitelor în valută ale altor persoane, este necesară
prezentarea unei procuri eliberate de către titularul contului.)
• În orice moment sunteţi în drept să modificaţi parametrii cererilor sau să le anulaţi.
Avantajele serviciului:
• Economisiţi timp: după o singură deplasare la bancă, serviciul va alimenta periodic
un număr nelimitat de depozite
• Economisiţi constant mijloacele băneşti: depozitele pot fi alimentate cu orice sumă
(spre exemplu, 100 lei lunar)
• Beneficiaţi de o remunerare corespunzătoare: banca aplică rate competitive ale
dobânzii
• Vă este garantată siguranţa mijloacelor băneşti

