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NUME   PRENUME 

CNP     

In calitate de reprezentant legal al contului    

deschis in numele   

Solicit constituirea depozitului din contul mentionat mai sus in urmatoarele conditii: 

SUMA (cifre)     (litere) 

VALUTA RON EUR USD 

DURATA 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 

RATA DOBANZII (se completeaza de Banca in prezenta clientului) 

Dobanda se plateste saptmanal in contul nr.     

La scadenta, depozitul: 

se lichideaza prin creditarea contului curent nr.   

se prelungeste automat cu suma depozitului constituit initial, pe aceeasi perioada, la ratele dobanzilor 
practicate de Banca la data prelungirii. 

CONTRACT DE CONSTITUIRE DEPOZIT PERSOANE JURIDICE IMM SI ENTITATI ASIMILATE 

I. CERERE CONSTITUIRE DEPOZIT

II. TERMENI SI CONDITII

•Data scadentei depozitului se considera a fi ziua din luna scadentei corespunzatoare zilei constituirii depozitului,
cu exceptia depozitelor constituite in ultima zi calendaristica a lunii, a caror scadenta se considera a fi ultima zi
calendaristica a lunii in care depozitul este scadent, indiferent de numarul de zile din luna. Data platii saptamanale
a dobanzii se considera a fi ziua din saptamana corespunzatoare zilei constituirii depozitului. Plata dobanzii se
efectueaza saptamanal, la implinirea fiecarei saptamani de la constituirea depozitului.

•In situatia in care data scadentei depozitului sau ziua platii saptamanale a dobanzii este intr‐o zi bancara
nelucratoare, punerea la dispozitie a fondurilor se va efectua in urmatoarea zi bancara lucratoare.

•Pe perioada depozitului rata dobanzii este fixa, iar dobanda se calculeaza la numarul de zile efective aferent
depozitului raportat la un an de 365 zile (indiferent daca este sau nu an bisect).

•Solicitarea lichidarii depozitului inainte de data scadentei se face in scris si atrage dupa sine aplicarea ratei
dobanzii de cont current standard practicata de Banca pentru perioada scursa de la data constituirii depozitului
pana la lichidarea acestuia. La momentul semnarii acestui Contract, dobanda practicata de Banca la contul curent
standard este zero.

•De asemenea, in cazul lichidarii depozitului inainte de data scadentei, Clientul va primi suma depozitului initial
diminuata cu valoarea dobanzii platite saptamanal Clientului.

•In cazul depozitelor constituite de persoanele juridice nerezidente si entitatile asimilate IMM nerezidente, Banca
retine si plateste impozitul pe dobanda, conform legislatiei in vigoare. Impozitul retinut si platit organelor fiscale
nu va fi rambursat de catre Banca in cazul lichidarii inainte de scadenta a depozitelor cu plata saptamanala a
dobanzii.

• Avand in vedere calitatea de participant a Alpha Bank Romania S.A. la Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare, sumele aflate in cont sunt garantate de catre fondul anterior mentionat, in limita plafonului de garantare
si pentru categoriile de clienti prevazute de reglementarile legale in vigoare.
Mai multe informatii privind garantarea sumelor aflate in cont se regasesc in Anexa la prezenta cerere - Informatii
de baza referitoare la protectia depozitelor. In cazul in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
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Data Semnatura autorizata (L.S.) 

REZERVAT BANCII 

CIF Sucursala/Agentie ___________________________ 

REFERINTA DEPOZIT GARANTAT NEGARANTAT 

DATA SCADENTEI    

Data  Semnatura autorizata 

depozitele Clientului isi modifica categoria stabilita prin prezenta cerere (din garantat in negarantat sau invers) ca 
urmare a unor modificari survenite la nivelului Clientului si/sau a altor imprejurari de natura a schimba incadrarea 
acestora ca garantate/negarantate, Clientul are obligatia de a informa imediat Banca. 

Termenii si conditiile de mai sus, impreuna cu cererea de constituire depozit, formeaza Contractul intre parti. 
Declar ca am luat cunostinta si sunt de acord cu Termenii si Conditiile depozitului, pe care le inteleg si le accept 
fara rezerve. 
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INFORMAȚII DE BAZĂ REFERITOARE LA PROTECȚIA DEPOZITELOR 
 

Depozitele constituite la Alpha 
Bank Romania S.A. sunt protejate 
de către:  

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB.  
FGDB este schema de garantare a depozitelor statutară oficial recunoscută în Romania.  

Plafon de acoperire:  
(suma efectiv garantată din totalul  
depozitului)  

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per instituţie de credit.  
*** 

Sunt acoperite peste 100.000 EUR, pentru 12 luni, depozitele constituite de deponenţii 
persoane fizice, care rezultă din: a) tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu 
destinaţie locativă; b) evenimentul pensionării, disponibilizării, căsătoriei, divorţului, din situaţia 
de invaliditate sau deces al deponentului; c) încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor 
compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.  
Pentru aceste categorii de depozite, deponentul garantat, la momentul la care depozitele devin 
indisponibile, solicita schemei de garantare a depozitelor compensatia cuvenita, prin 
prezentarea unei cereri însoţită de înscrisuri justificative care să ateste încadrarea depozitelor 
în categoriile menționate mai sus. 
În aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit şi reconsiderat periodic de BNR şi publicat 
pe site-ul său oficial. 

*** 
Valoarea minimă de la care se plătesc compensaţii pentru depozitele care îndeplinesc cumulativ 
condiţiile lipsei de tranzacţii efectuate în decursul ultimelor 24 de luni premergătoare declarării 
insolvenţei unei instituţii de credit şi a căror valoare este inferioară costurilor administrative ale 
FGDB legate de efectuarea plăţii compensaţiei, este stabilită de către Fondul de Garantare a 
Depozitelor Bancare.Informaţii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro. 

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

Toate depozitele plasate la aceeaşi instituţie de credit sunt adunate şi valoarea totală este 
supusă plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.  
Exemplu: Dacă un deponent deţine la aceeaşi instituție de credit 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.  

Dacă aveţi un cont comun cu altă 
persoană - Contul comun este 
contul deschis pe numele a două 
sau mai multe persoane, fiecare 
având calitatea de titular ori contul 
asupra căruia au drepturi două sau 
mai multe persoane şi asupra 
căruia se pot dispune operaţiuni 
sub semnătură a cel puţin uneia 
dintre aceste persoane:  

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR separat, 
pentru fiecare titular al contului. Excepţie. În cazul depozitelor plasate într-un cont ai cărui 
beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociații 
lucrative, asocieri sau grupări de aceeași natură, fără personalitate juridică, sunt însumate şi 
tratate ca şi când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 
EUR.  

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

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile sau 7 zile lucrătoare de la 
data la care schema de garantare a depozitelor dispune de toate informaţiile necesare pentru 
situațiile de la punctele a), b) și c) de mai sus. 
Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi 
schema de garantare a depozitelor, întrucat termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei 
poate fi limitat. Informaţii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro. Dreptul deponenţilor 
garantaţi de a primi compensaţiile cuvenite se prescrie la îndeplinirea termenului de 5 ani de la 
data la care FGDB pune compensaţiile la dispoziţia deponenţilor. În cazul în care procedura 
falimentului instituţiei de credit depășește termenul de 5 ani, dreptul deponenţilor garantaţi de 
a primi sumele reprezentând compensaţii cuvenite se prescrie la data închiderii procedurii 
falimentului. 

Moneda de plată a compensaţiei:  RON (lei)  
Date de contact  
Alpha Bank Romania S.A.:  

Calea Dorobanţilor nr. 237B, Sector 1, Bucureşti, cod poștal 010566; 
Tel: 08008 25742 /021.455.9999; E-mail: info@alphabank.ro; www.alphabank.ro  

Date de contact FGDB:  

Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et 2, Sector 3, București, cod poștal 030774; 
Tel: 0314 232 805; E-mail: office@fgdb.ro /comunicare@fgdb.ro; www.fgdb.ro.  
Informaţiile privind cadrul legal aplicabil funcţionării FGDB sunt disponibile pe  
site-ul www.fgdb.ro/pagini/despre-fgdb/legislatie 

Informaţii suplimentare:  

Plata compensaţiilor se face de către FGDB, prin intermediul instituţiilor de credit mandatate, 
în cazul în care banca nu este în măsura să-şi indeplinească obligațiile de plată conform 
condiţiilor contractuale și legale aplicabile.  
Compensaţia = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – rate, comisioane, alte 
datorii către bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor. 

Confirmare de primire de catre 
deponent  

 


