
 

   

 

 

 

LISTA DOBÂNZI CONTURI 

I. Informatii Dobânzi 

1. Prezentul document stabileşte modul de calcul al dobânzilor aplicabile contului curent bancar si se 

completeaza cu prevederile Condiţiilor Generale de Afaceri ale Bancii, care reglementeaza cadrul general 

de desfăşurare a raporturilor dintre Bancă si Clienţii săi. Termenii şi expresiile de mai jos se vor 

interpreta in conformitate cu sensurile stabilite prin Condiţiile Generale de Afaceri ale Băncii. 

2. Pentru situaţiile in care Banca utilizeaza un indice de referinta al dobânzii aplicata contului curent, 

valoarea utilizata de Banca va fi cea înregistrata de indicele respectiv în data de 15 ale lunii anterioare. 

3. Dacă în urma aplicării formulei pentru Contul de economii „Flexibil” si Contul din cadrul Pachetului 

Junior Plus, procentul de dobândă atinge o valoare negativă, Banca poate oferi clientului o valoare 

pozitivă.  

4. Suma minima de plata a dobanzii este valoarea de la care Banca plateşte dobândă daca in urma calculului 

lunar suma rezultata este egala sau mai mare decat valoarea sumei minime de plată, prezentata in tabelul 

de la punctul 5. 

5. Procentele anuale de dobândă standard aplicate conturilor si suma minima de plata sunt prezentate in 

tabelul de mai jos: 

 

Tip cont Moneda Rata anuala de dobanda (% p.a) 
Suma minima de plata a 

dobanzii 

Cont curent 

Lei 0 0,00 

EUR 0 0,00 

USD 0 0,00 

GBP 0 0,00 

CHF 0 0,00 

Orice alta valuta 0 0,00 

Cont de economii 

„Flexibil” 

Lei 

≤2000 Lei 3,00 
2.47 RON 

suma minima deschidere cont x 

%dobanda x 30/365 x 100 

>2000≤50.000 Lei 3,50 

>50.000 Lei 4,00 

EUR 

≤1.000 EUR 0,10 
0.02 EUR 

suma minima deschidere cont  x 

%dobanda x 30/365 x 100 
>1.000 ≤ 5.000 EUR 0,20 

>5.000 EUR 0,30 

USD 

<1.000 USD 0,10 
0.02 USD 

suma minima deschidere cont x 

%dobanda x 30/365 x 100 

>1.000 ≤ 5.000 USD 0,20 

>5.000 USD 0,30 

Produs de economisire 

cu asigurare de 

accidente „Depozit 

FlexiProtect” 

Lei 

2000-5000 Lei 

     
 

3,00 
4.93 RON 

suma minima deschidere cont x 

%dobanda x 30/365 x 100 

5000.01-10.000 Lei 

 
3,50 

˃10.000 Lei 

 
4,00 

 

Pachet de cont curent Lei 0  0,00 

Cont in cadrul 

Pachetului 

Lei 
0 0,00 



 

   

 

 

Tip cont Moneda Rata anuala de dobanda (% p.a) 
Suma minima de plata a 

dobanzii 

Pensia Activa 

Cont in cadrul 

Pachetului 

Junior Plus 

Lei 

0 0,00 

6. Dobânda penalizatoare aplicata conform prevederilor Conditiilor Generale de Afaceri, este: 

35% pe an (0,09% pe zi) pentru conturile în lei  

20% pe an (0.05% pe zi) pentru conturile în valută (indiferent de tipul valutei).  

7. Valoarea dobânzii se rotunjeşte la 2 zecimale şi se înregistrează în contul titularului în ultima zi 

lucrătoare a lunii cu data de valuta prima zi calendaristica a lunii următoare. 

 

II. Informatii pachete: 

1. Pachetul de cont curent  mentionat la punctul 5 este oferit de Banca impreuna cu un card de debit si 

serviciul de Internet Banking “e-bancamea” si este reglementat prin documentul Conditii Generale 

Aplicabile Pachetelor de Cont Curent. 

2. Cont in cadrul Pachetului Pensia Activa mentionat la punctul 5 este oferit de Banca impreuna cu 

un card de debit pentru incasarea lunara a pensiei prin cont si formeaza Pachetul „Pensia Activa”. 

3. Cont in cadrul Pachetului Junior Plus mentionat la punctul 5 este oferit de Banca impreuna cu o 

asigurare de viata pentru copii si formeaza Pachetul cu asigurare respectiv pachetul „Junior Plus”. 

 


