Stimați clienți,
Prin prezenta, B.C. “EXIMBANK” S.A. Vă aduce la cunoștință despre închiderea
tuturor conturilor clienților săi persoane juridice nerezidente, care nu au efectuat
tranzacții pe conturile lor deschise la Bancă pe parcursul unei perioade mai mari de 12
luni și/sau nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea 308 din
22.12.2017.
Astfel, Banca Vă preavizează despre rezilierea contractului/contractelor de cont
curent/sau altor contracte existente cu Banca şi închiderea conturilor Dvs. bancare după
data de 20.02.2019.
De asemenea, în legătură cu închiderea contului/conturilor bancare menţionate,
Banca Vă aduce la cunoştinţă că soldurile care depăşesc 350,00 (trei sute cincizeci) lei
pot fi ridicate de către Dvs. în orice moment în intervalul orelor de lucru la sucursala Băncii
la care aţi deschis contul/conturile respective. Toate soldurile conturilor închise care nu
depășesc suma de 350,00 lei vor fi reţinute de către Bancă cu titlu de comision de
închidere a contului, în conformitate cu tarifele în vigoare ale Băncii.
În caz de dezacord cu rezilierea contractului/contractelor de cont curent şi
închiderea conturilor bancare respective, precum şi în cazul în care, în urma închiderii
contului/conturilor deschise în Bancă, Dvs. nu veţi putea beneficia în alt mod de
posibilitatea efectuării decontărilor prin virament, Banca Vă solicită respectuos să Vă
prezentaţi la sediul sucursalei Băncii în care aţi deschis contul/conturile şi să comunicaţi
motivele dezacordului şi/sau a imposibilităţii respective. În cazul în care aceste motive nu
vor fi aduse la cunoştinţa Băncii în termen de 2 luni din data publicării prezentului preaviz,
Banca va rezilia irevocabil contractul/contractele de cont curent încheiate cu Dvs. şi va
închide conturile bancare respective.
Banca Vă mulţumeşte pentru colaborare şi Vă invită să beneficiaţi în continuare de
produsele şi serviciile Băncii. Detalii despre serviciile şi produsele Băncii le puteţi afla în
orice sucursală/agenţie a Băncii sau pe pagina web a Băncii: www.eximbank.com

