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          CONTRACT DE CONSTITUIRE DEPOZIT „ TU DECIZI” 
 
 

I. CERERE CONSTITUIRE DEPOZIT 
 

 

NUME  ________________________________________________________ PRENUME  ________________________________________________ 
COD NUMERIC PERSONAL _____________________________ 
IN CALITATE DE  Titular/Cotitular al contului curent nr.  ___________________________________________________________________ 

 Imputernicit/Reprez. legal al contului   __________________________________________ 
Deschis in numele ___________________________________________________________________________________ 
Solicit constituirea depozitului din contul mentionat mai sus in urmatoarele conditii: 
SUMA (cifre) _______________________   (litere)_________________________________________________ 
VALUTA        RON        EUR        
DATA SCADENTEI ___________ (zz/ll/aaaa) 

 

RATA DOBANZII (se completeaza de Banca in prezenta clientului)_____________________________________ 
La scadenta, depozitului  se lichideaza prin creditarea contului cu suma si dobanda aferenta, 

contul nr. ____________________________________________ 
 

II. TERMENI SI CONDITII 
 

 Banca nu percepe comision de retragere numerar pentru operatiunile efectuate la ghiseele Bancii, in cazul in care 
retragerea de numerar se efectueaza in ziua scadentei sau in urmatoarele trei zile lucratoare. Scutirea de comision de 
retragere numerar se aplica pentru o singura tranzactie reprezentand maxim suma depozitului si a dobanzii aferente. 
Plata dobanzii se efectueaza la scadenta depozitului. 

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

 Sume minime/ Sume maxime la constituirea depozitului: suma minima: 500 lei/100 euro; suma maxima: fara restrictii; 

 Pe perioada depozitului, rata dobanzii este fixa, iar dobanda se calculeaza la numarul de zile efective a depozitului 
raportat la un an de 365 zile (indiferent daca este sau nu an bisect) dupa urmatoarea formula: D = (V x Nz x rata 
dobanzii)/365 (unde: D = valoarea dobanzii; V = suma constituita in depozit; Nz = durata efectiva a depozitului, 
exprimata in zile calendaristice inclusiv data constituirii, exclusiv data scadentei). 

In cazul depunerilor ulterioare, dobanda se va calcula la noua suma a depozitului incepand cu ziua in care s-a efectuat 
depunerea ulterioara. 

 Suma initiala pentru care a fost constituit depozitul poate fi suplimentata, prin depuneri ulterioare, cu respectarea 
urmatoarelor conditii:  

 Suma fiecarei depuneri ulterioare trebuie sa fie de minim 500 lei/100 euro; 

 Suma tuturor depunerilor ulterioare nu poate fi mai mare decat suma pentru care s-a constituit initial depozitul; 

 Suma tuturor depunerilor ulterioare poate fi de maxim 450.000 lei/100.000 euro functie de valuta depozitului. 

 Pentru fiecare depunere ulterioara se va incheia o nota de suplimentare depozit, parte integranta din prezentul 
contract, in care se va mentiona noua valoarea a depozitului. 

 Solicitarea lichidarii depozitului inainte de data scadentei se face in scris si atrage dupa sine aplicarea ratei dobanzii de 
cont curent Alpha Access Classic 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 Alpha Access 
Classic este zero. 

 Banca retine si plateste impozitul pe dobanda, conform legii in vigoare. 

 Retragerile de numerar efectuate pe parcursul unei zile, indiferent de unitate si totalizand o suma mai mare de 10.000 
lei sau 10.000 euro (sau echivalent in alte valute), trebuie anuntate Bancii in scris cu o zi lucratoare in avans, iar in cazul 
sumelor mai mari de 30.000 lei sau 100.000 euro (sau echivalent in alte valute) trebuie anuntate in scris Bancii cu doua 
zile lucratoare in avans. Banca va percepe un comision de 0,75% calculat la suma totala retrasa si neprogramata sau la 
suma totala programata si neretrasa. 

 La data prezentului contract comisioanele sunt urmatoarele: 

 comision de administrare cont curent Alpha Access Classic: 2,50 lei/ luna pentru conturile in lei, respectiv 0,75 unitati 
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monetare in valuta contului/ luna pentru conturile in valuta; 

 comision de administrare Pachet Alpha Access Superior: 8 lei/ luna; 2 euro/ USD/ luna;  

 comision de administrare cont curent Alpha Access Superior: 4 lei/ Iuna; 1 euro/ 1 USD/ luna;  

 comision de administrare Pachet Alpha Student: 1 Leu/luna; comision de administrare cont in valuta atasat optional 
pachetului, 0.38 unitati monetare (EUR/ USD/ GBP/ CHF)/ luna; 

  comision de administrare cont de plati cu servicii de baza: zero pentru clientii vulnerabili din punct de vedere financiar / 
2.5 lei/luna pentru clientii care nu sunt vulnerabili din punct de vedere financiar; 

 comision de administrare cont Alpha Premier: 4 lei/ luna; 1 euro/ luna; 

 comision de administrare Pachet Alpha Access: 4 lei/ luna; 

 comision de administrare Pachet Alpha Connect: 8 lei/ luna; 2 EUR/USD/GBP/CHF /luna; 

 comision de administrare Pachet Alpha Explore: 12 lei/ luna; 3 EUR/USD/GBP/CHF /luna; 

 comision de retragere numerar: 0,40% minim 3 lei pentru retragerile in lei / 0,50% minim 1 euro pentru retragerile in valuta; 

 comision depunere numerar: zero. 

 Titularul de cont se obliga sa informeze in scris Banca, cel tarziu la data incetarii prezentului contract, cu privire la 
optiunea acestuia de a inchide contul curent deschis in evidentele Bancii, avand in vedere ca acesta face obiectul altui 
serviciu financiar pus la dispozitia sa de catre Banca. Ca urmare a cererii scrise a titularului, Banca va inchide contul 
curent fara perceperea unor costuri suplimentare, dar numai dupa plata tuturor comisioanelor/spezelor bancare 
specifice acestui serviciu financiar, acestea fiind datorate Bancii anterior transmiterii cererii de inchidere a contului 
curent. 

 Avand in vedere calitatea de participant al Alpha Bank Romania SA 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 persoane fizice 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, 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. 
Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, egale ca valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte. 

 
 
Data _____________________                                                              Semnatura autorizata_____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

REZERVAT BANCII 
 

CIF    _____________________________________                              Sucursala/Agentie  ____________________________________ 

REFERINTA DEPOZIT  ___________________________________  GARANTAT        NEGARANTAT  
DATA SCADENTEI        ______________________ 
 
Data      ________________________________                      Semnatura autorizata___________________  
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Anexa  - INFORMATII DE BAZA REFERITOARE LA PROTECTIA DEPOZITELOR 
  

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

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB.  
FGDB este schema de garantare a depozitelor statutara oficial recunoscuta in 
Romania.  

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

Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit.  
*** 

Sunt acoperite peste 100.000 EUR, pentru 12 luni, depozitele care rezulta din:  
a) tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa;  
b) evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al 
deponentului;  
c) incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune 
rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept.  
Incadrarea sumelor intr-una din cele 3 categorii mentionate mai sus se face pe baza 
documentelor justificative prezentate de catre client institutiei de credit. 
In aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit si reconsiderat periodic de BNR si 
publicat pe site-ul sau oficial 

*** 
Valoarea minima de la care se platesc compensaţii pentru depozitele aferent carora 
nu a avut loc nicio tranzacţie in ultimele 24 de luni este stabilita de catre Fondul de 
Garantare a Depozitelor Bancare. 
Informaţii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro. 

Daca aveti mai multe depozite 
plasate la aceeasi institutie de 
credit:  

Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt adunate si valoarea 
totala este supusa plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 
100.000 EUR.  
Exemplu: daca un deponent detine la aceeasi institutie de credit un cont de 
economii in valoare de 90.000 EUR si un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta 
va primi doar echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.  

Daca aveti un cont comun cu alta 
persoana - Contul comun este 
contul deschis pe numele a doua 
sau mai multe persoane, fiecare 
având calitatea de titular ori contul 
asupra caruia au drepturi doua sau 
mai multe persoane şi asupra caruia 
se pot dispune operaţiuni sub 
semnatura a cel puţin uneia dintre 
aceste persoane:  

Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR 
separat, pentru fiecare titular al contului.  
Exceptie: In cazul depozitelor plasate intr-un cont ai carui beneficiari sunt doua sau 
mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri 
sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, sunt insumate si tratate ca 
si când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 
EUR.  

Perioada de punere la dispozitie a 
compensatiilor cuvenite in caz de 
indisponibilizare a depozitelor:  

7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.  
Daca nu v-a fost pusa la dispoziţie compensaţia in acest termen, va recomandam sa 
contactaţi schema de garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteţi 
pretinde plata compensaţiei poate fi limitat. Informaţii suplimentare sunt 
disponibile la www.fgdb.ro 
Dreptul deponentilor garantati de a primi compensatiile cuvenite se prescrie la 
indeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune compensatiile la 
dispozitia deponentilor.  

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

Calea Dorobantilor nr. 237B, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010566; 
Tel: 021.455.9998/021.455.9999; E-mail: info@alphabank.ro; www.alphabank.ro  

Date de contact FGDB:  Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et 2, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030774; 
Tel: 021.326.6020; E-mail: comunicare@fgdb.ro; www.fgdb.ro  

Informatii suplimentare:  

Plata compensatiilor se face de catre FGDB, prin intermediul institutiilor de credit 
mandatate, in cazul in care banca nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile 
de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile.  
Compensatia = Suma depozitelor garantate + dobanda cuvenita – rate, 
comisioane, alte datorii catre banca, exigibile la data indisponibilizarii depozitelor. 

Confirmare de primire de către 
deponent:  

 


