PORSCHE FINANCE GROUP ROMANIA
MEMBER OF PORSCHE BANK GROUP

Detalii Deponent

Se completeaza de catre Banca

Nume:

Rata anuala a dobanzii _________%
Cod client

CIF/CNP:

Data primire in FO:
____/____/_________ ora ____:____

Telefon:

Aprobarea dobanzii negociate (dupa caz):

Email:

_______________________________________

Prin prezentul Contract de Depozit (“Contractul”) Deponentul solicita:



Constituirea unui depozit in suma de ___________ (...............................................................................................................)

in valuta ________ pe o perioada de ____luni,  cu

 fara prelungire automata si  cu  fara capitalizarea dobanzii.

Depozitul se va constitui din contul curent:

RO


POR L

Lichidarea urmatorului depozit:
Valuta		Suma depozit			Constituit in 			Scadent in
______		_________________		____/____/_________		____/____/_________
______		_________________		____/____/_________		____/____/_________
______		_________________		____/____/_________		____/____/_________

Prin semnarea acestui Contract de depozit, la scadenta sau lichidarea depozitului, Deponentul



mandateaza
 nu mandateaza Banca sa execute un ordin de plata avand ca obiect transferul capitalului
depozitului si dobanda obtinuta, din contul curent mentionat in preambul, in contul:

RO

									
deschis la ________________________________________________________________________________________________________
si avand ca beneficiar ____________________________________________________________________________________________
transferul avand ca detalii “Lichidare Depozit Porsche Bank”.
Deponentul confirma ca a primit, am inteles si a luat la cunostinta sub semnatura Termenii prezentului Contract,
Conditiile Generale de Bancare, Lista de Taxe si Comisioane in vigoare cat si prevederile Formularului pentru
Informatiile Oferite Deponentilor.										
Semnatura client							Porsche Bank Romania SA
______________________________						______________________________

Data: ____/____/_________
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PORSCHE FINANCE GROUP ROMANIA
MEMBER OF PORSCHE BANK GROUP

TERMENI CONTRACTUALI:

1.

S x Rd x Nz
D=
Formula de calcul a dobânzii depozitului este:						
365 (366 pentru anul bisect) x 100

unde:

S = sold; Rd = rata anuală a dobânzii; Nz = numărul efectiv de zile calendaristice pentru care se
calculează dobânda.
2. Dobânda cuvenită se capitalizează la depozitul existent sau se virează în contul curent deschis la Banca, conform
opţiunii Deponentului la data scadenţei depozitului. In situatia in care scadenta unui depozit este intr-o zi
nelucratoare, iar Deponentul solicita lichidarea depozitului in prima zi lucratoare dupa data scadentei, Banca
bonifica dobanda la vedere incepand cu data scadentei si pana la data lichidarii.
3. Pentru informarea deponentilor, Banca afişeaza nivelul dobânzilor şi comisioanelor practicate în unităţile teritoriale,
precum şi pe pagina de Internet a Bancii, www.porschebank.ro.
4. Comisioanele practicate la lichidarea depozitelor sunt cele aferente contului curent şi sunt menţionate în „Lista de
Tarife si Comisioane”.
5. Pentru sumele aflate în contul curent, Banca acordă dobânda practicată pentru depunerile la vedere.
6. Depozitele la termen, desfiinţate înainte de termen sunt purtătoare de dobânzi la nivelul dobanzii la vedere acordata
pentru sumele aflate in contul curent al Deponentului.
7. Din suma care formează depozitul nu se fac retrageri parţiale.
8. Rata anuală a dobânzii este fixă pe întreaga perioadă de constituire a depozitului;
9. La scadenţă, dacă nu se solicită lichidarea depozitului, acesta se prelungeşte automat pe perioade egale cu cea
pentru care a fost constituit, în condiţiile de dobândă pentru acest produs din ziua prelungirii.
10. Nivelul dobânzii la depozitele la termen ale Deponentului la Banca va fi afişat la sediul Băncii si disponibil pe pagina
de internet a Bancii la adresa: www.porschebank.ro, însă acesta poate fi modificat prin contractul de depozit
încheiat de Banca cu Deponentul.
11. Depozitul se va constitui si lichida din si spre contul curent, cu respectarea prevederilor privind funcţionarea contului
curent. Dobanda datorata, cat si principalul se crediteaza pe contul curent la scadenta depozitului. Lichidarea
anticipata anuleaza dobanda depozitului, iar capitalul va fi remunerat la nivel de dobanda de cont curent.
12. Banca nu este obligată faţă de Deponent pentru retragerile sau blocările de sume generate de o hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau prin ordine de poprire emise în condiţiile legii.
13. Banca reţine la sursa şi plăteşte impozitul pe dobanda aferenta depozitului constituit, conform legii în vigoare.
Impozitul este reţinut şi plătit organelor fiscale.
14. Banca are dreptul sa compenseze, la scadenta depozitului, comisioanele, dobanzile si orice alte sume datorate de
Deponent pentru serviciile bancare prestate, cu sumele existente in contul de depozit (indiferent de temeiul legal
pentru care sunt datorate), fara acordul prealabil al Deponentului, altul decat cel exprimat prin semnarea acestui
Contract, in cazul in care in contul curent nu se regasesc sumele necesare pentru acoperirea datoriilor fata de
Banca.
15. Pentru realizarea oricaror drepturi ale sale, inclusiv a celor de mai sus, Banca este autorizata de catre Deponent sa
debiteze automat contul de depozit, la scadenta acestuia, indiferent de moneda in care este constituit, cu sumele
aferente comisioanelor datorate de acesta pentru serviciile bancare prestate.
16. Prin semnarea prezentului Contract de depozit, Deponentul răspunde de exactitatea datelor furnizate.
17. Prin semnarea acestui Contract de depozit, Deponentul autorizeaza Banca să transfere din contul sau curent
mentionat in preambul suma necesară constituirii depozitului.
18. Depozitele sunt garantate de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în limitele şi condiţiile legii. Banca
este participant la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
19. Prezentul Contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare, din care un exemplar pentru Deponent şi celălalt pentru
Banca si este guvernat de legea română.
20. Orice neintelegere decurgand din Contract va fi solutionata de catre Parti potrivit procedurii descrise in “Conditiile
Generale Bancare”.
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FORMULAR PENTRU INFORMATIILE OFERITE DEPONENTILOR
- persoane fizice -

Informaţii de bază referitoare la protecţia depozitului
Depozitele constituite la Porsche
Bank Romania S.A sunt protejate
de către:

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar

Plafon de acoperire:

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per instituţie de credit.
Valoarea minimă de la care se plătesc compensaţii pentru depozitele aferent
cărora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni se stabileste de Fondul
de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar si se public ape site-ul official al
acestuia, respective www.fgdb.ro.

Dacă aveţi mai multe depozite
plasate la aceeaşi instituţie de
credit:

Toate depozitele plasate la aceeaşi instituţie de credit sunt “agregate” şi
cuantumul total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al
sumei de 100.000 EUR2

Dacă aveţi un cont comun cu
altă persoană (alte persoane):

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000
EUR separat, pentru fiecare deponent3. Cu toate acestea, depozitele într-un cont al
cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai
unei asociaţii lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi natură, fără personalitate
juridică, sunt agregate şi tratate ca şi când ar fi fost plasate de un singur deponent,
pentru calculul limitei de 100.000 EUR. În anumite cazuri (depozitele care rezultă
din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locative,
depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de
invaliditate sau deces al deponentului, depozitele rezultate din încasarea unor
indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din
infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept), depozitele sunt acoperite peste
echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.
Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa www.fgdb.ro

Perioada de punere la dispoziţie
a compensaţiilor cuvenite în caz
de indisponibilizare a depozitelor
plasate la instituţia de credit:

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.

Moneda de plată a compensaţiei: RON
Date de contact:

Adresa: Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, etaj 2, Bucuresti, cod: 030774,
Tel 021.326.60.20 E-mail: comunicare@fgdb.ro

Informaţii suplimentare:

www.fgdb.ro

Confirmare de primire de către
deponent:

Semnatura:
Data: ____/____/_________
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INFORMATII SUPLIMENTARE
1

Schema responsabilă de protecţia depozitului dumneavoastră – conform tabel

2

Plafonul general de acoperire
În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o instituţie de credit nu este în măsură să îşi îndeplinească
obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile, plata compensaţiilor către deponenţi se face
de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensaţie are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei
al sumei de 100.000 EUR per instituţie de credit. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeaşi instituţie
de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent
deţine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar
echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.
Acest lucru înseamnă că toate depozitele la una sau mai multe entităţi cu aceste mărci sunt acoperită până la un
plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

3

Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune
În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR se aplică
fiecărui deponent.

4

Plata compensaţiilor
Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar cu
sediul in Bucuresti, strada Negru Voda nr. 3, corp A3, etaj 2, cod: 030774, tel. relatii cu publicul: 021 326 6020, e-mail:
comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro. Aceasta va va pune la dispozitie compensatiile cuvenite (pana la echivalentul in
Lei al sumei de 100.000 Euro) in termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.
Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati schema de garantare
a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate fi limitat. Informatii suplimentare
sunt disponibile la www.fgdb.ro.

ALTE INFORMAŢII IMPORTANTE
Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul
garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a
creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent.
In scopul garantarii depozitelor peste plafonul de 100.000 Euro in conditiile prevazute de Legea 311/2015 privind
schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a depozitelor bancare, deponentii persoane fizice au
obligatia de a informa Banca completand formularul pus la dispozitie in orice unitate a Bancii si prezentand, daca
este cazul, documentele justificative solicitate de aceasta, ori de cate ori urmeaza sa incaseze in cont sume provenind
din: tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa, evenimentul pensionarii, disponibilizarii,
din situatia de invaliditate sau deces al deponentului, din incasarea unor indemnizatiide asigurare sau a unor
compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept.
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