Sediul Social: str. Popa Tatu nr. 62A, tronson A, sector 1, Bucuresti, România;
Numar de înregistrare la Registrul Comertului: J40/3215/10.03.2009; Cod Unic de Înregistrare: 25263452;
Capital social subscris si varsat integral: 70.980.000 Lei
Numarul de înmatriculare în Registrul Institutiilor de Credit: RB-PJR-40-067; Atestată ASF nr. 13/28.03.2019
Operator date cu caracter personal nr. 14746
Tel: 021 303 40 00; 037 411 10 00; Fax: 021 311 37 91; E-mail: office@bfer.ro; www.bancaferoviara.ro

SUCURSALA / AGENŢIE

COD CLIENT:

CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE A CONTULUI DE DEPOZIT

1. La cererea Clientului, Banca poate primi depozite pentru suma şi termenul specificate în cererea de constituire a depozitu lui.
Acesta va fi guvernat de termenii şi condiţiile stabilite în Condiţii Generale de Funcţionare a Contului de Depozit.
2. Prezentul contract încetează:
A) prin ajungere la termen (la data scadenţei), suma depozitului şi dobânda fiind virate în contul curent, în cazul în care clientul a
optat pentru lichidarea depozitului la scadenţă;
B) prin reziliere cu acordul ambelor parţi;
C) prin denunţare unilaterală de către Client, caz în care se aplică prevederile de la punctul 6. de mai jos;
3. La scadenţă, Banca va plati dobânda la Depozit, conform ratei dobânzii stipulate în cererea de constituire a depozitului, începând
cu data de înfiinţare a depozitului.
4. Dobânda se calculează pentru anul de 365 de zile. Formula de calcul a dobânzii depozitului este:
, unde:

D

Sc * Rd * Nz
360

Sc = disponibilul existent în cont (soldul creditor al contului);
Rd = rata dobânzii în vigoare aferentă perioadei de calcul, exprimată procentual;
Nz = durata efectiva a depozitului, numarul de zile calendaristice;
D = dobânda calculata aferenta depozitului;
5. Prelungirea automată a depozitului (cu sau fără capitalizare) se poate efectua pe noi perioade cu păstrarea opţiunilor ini ţiale privind
termenul, tipul depozitului, frecvenţa plăţii dobânzii, acţiunea la scadenţă. Nivelul de dobânda va fi cel practicat de catre Bancă în ziua
prelungirii.
6. Clientul/Imputernicitul poate solicita oricând lichidarea depozitului şi plata dobânzii şi/sau constituirea altor depozite.
7. La lichidarea depozitului înaintea termenului scadent, Banca bonifică dobânda de cont curent valabilă la data lichidării.
8. Din suma care formeaza depozitul nu se fac restituiri parţiale.
9. Dacă la constituirea depozitului sau la prelungirea automata a acestuia pe noi perioade, data scadenţei va fi o zi nelucratoare,
atunci data scadenţei se va considera a fi urmatoarea zi lucratoare.
10. Clientul se obligă să plătească Băncii comisioane pentru operaţiunile efectuate, conform tarifelor şi comisioanelor speci ficate în
prezentul contract. Tarifele şi comisioanele pot fi revizuite periodic de Bancă, fiind aduse la cunoştinţa clienţilor în conformitate cu
prevederile legale.
11. Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă Cli entului cu 2
(două) luni înainte de intrarea acesteia în vigoare. Clientul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pent ru a
comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea Clientului în termenul
menţionat anterior nu este considerata acceptare tacita.
12. Clientul va lua la cunoştinţă de nivelul dobânzilor prin afişările făcute la ghişeele Băncii.
13. In situatia in care se declanseaza o executare silita prin poprire asupra conturilor deschise de dvs la Banca Comerciala Feroviara
SA, institutia de credit va vira catre creditorul urmaritor sumele datorate la scadenta depozitelor constituite.
14. Anexa – “Formular pentru informatii oferite deponentilor conform Prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a
depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare” face parte integranta din prezentul contract.

Informare: Depozitele sunt garantate de stat, in limita plafonului comunicat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

