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„Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor
Informaţie privind condiţiile de acceptare a depozitelor persoanelor juridice de către BC "EXIMBANK" S.A.
Tipurile de depozite acceptate
Denumirea informaţiei
dezvăluite

la vedere

la termen
persoane
juridice

1. Suma depozitului
(minimă/maximă) în
monedă naţională /valută
străină

0

0

2. Termenul de acceptare a
depozitului (la termen sau
la vedere) în monedă
naţională /valută străină

x

x

3. Moneda de acceptare a
depozitului (monedă
naţională / valuta străină)

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL,USD,EUR -0%

Modalitatea de acordare a ratei dobânzii se
stabileşte de Direcţia Generală

4. Rata dobânzii
(flotantă/fixă) la depozitele
acceptate în moneda
naţională/valută străină,
precum şi metoda de calcul
a valorii ratei dobânzii, care
va fi prezentată prin
intermediul exemplelor
reprezentative

5. Modalitatea (cu sau fără
capitalizare) şi termenul /
periodicitatea de achitare a
dobânzii

Dobânda aferentă depozitului se calculează începând
cu ziua depunerii mijloacelor băneşti în contul de
depozit până în ziua precedentă datei expirării. Calcul
dobânzii se efectuiază reieşind din soldul zilnic al
depozitului, numărul zilelor de păstrare şi rata
dobânzii.

Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora rata
dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă, în mod
unilateral, la propria discreţie, fapt ce va fi adus la
6. Dreptul şi condiţiile de
cunoştinţa Clientului cu un preaviz de 15 zile
modificare a ratei dobânzii
calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a
filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea informaţiei
respective pe site-ul Băncii: www.eximbank.com.
7. Comisioane, taxe
aferente deschiderii şi
deservirii contului de
depozit

Dobânda aferentă depozitului se calculează
începând cu ziua depunerii mijloacelor băneşti în
contul de depozit până în ziua precedentă datei
expirării. Calcul dobânzii se efectuiază reieşind din
soldul zilnic al depozitului, numărul zilelor de
păstrare şi rata dobânzii.
Bancă îşi rezervă dreptul de a diminua sau majora
rata dobânzii la depozitele cu rata dobânzii flotantă,
în mod unilateral, la propria discreţie, fapt ce va fi
adus la cunoştinţa Clientului cu un preaviz de 15 zile
calendaristice, prin afişare la sediul Băncii şi a
filialelor/oficiilor secundare şi prin plasarea
informaţiei respective pe site-ul Băncii:
www.eximbank.com.

deschiderea contului în MDL /EUR/USD/alte valute gratis
deschiderea contului în MDL /EUR/USD/alte valute deservirea contului - 35 lei/lunar per cont, indiferent
gratis
de numărul de conturi;
Se percepe din conturile în Lei în ultima zi lucrătoare a
lunii

8. Dreptul şi modalitatea de
suplimentare sau retragere
parţială a mijloacelor
băneşti din contul de
depozit

nelimitat

Se stabileşte de Direcţia Generală

9. Condiţiile de reziliere a
contractului de depozit
înainte de termen

x

x

10. Documentele necesare
pentru deschiderea,
modificarea şi închiderea
contului de depozit

Nu se solicită documentele suplementare

-cerere si contract

Ghid privind condiţiile de acceptare a depozitelor persoanelor juridice
Notă: Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei
aferente activităţilor lor.
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