Anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la cerințele de
publicare a informațiilor de către bănci

Informaţie
privind condiţiile de acceptare a depozitelor persoanelor fizice
de către BC "EXIMBANK" S.A.
Tipurile de depozite acceptate
Denumirea informaţiei publicate

la termen
la vedere
CLASSICO

CLASSICO FIX

UNIVERSAL

DINAMICO

DINAMICO +

1. Suma depozitului (minimă / maximă) 0
în monedă naţională / valută străină

1 000 MDL / 100 USD/EUR

1 000 MDL / 100 USD/EUR

---

1 000 MDL / 100 USD/EUR

1 000 MDL / 100 USD/EUR

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

x

MDL - 25 / 36 luni
USD - 25 / 36 luni
EUR - 25 / 36 luni

MDL - 3 / 6 / 12 luni
USD - 3 / 6 / 12 luni
EUR - 3 / 6 / 12 luni

MDL - 60 luni
USD - 60 luni
EUR - 60 luni

MDL - 12 / 36 luni
USD - 12 / 36 luni
EUR - 12 / 36 luni

MDL - 60 luni
USD - 60 luni
EUR - 60 luni

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

MDL, EUR, USD, alte valute

MDL, USD, EUR

MDL, USD, EUR

MDL, USD, EUR

MDL, USD, EUR

MDL, USD, EUR

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

x

Flotantă
MDL 9,00% / 10,00%
USD 1,50% / 2,30%
EUR 1,25% / 2,10%

Fixă
MDL 12,00 % / 11,50 % / 9,00%
USD 1,00% / 1,00% / 1,25%
EUR 0,50% / 0,50% / 1,00%

Flotantă
MDL 9,00%
USD 1,25%
EUR 1,00%

Fixă - primele 6 / 12 luni
Flotanta - începând cu a 7-a / 13-a lună
MDL 14,50% / 10,50%
USD 1,75% / 2,50%
EUR 1,50% / 2,25%

Fixă - primele 24 luni
Flotanta - începând cu a 25-a lună
MDL 11,00%
USD 3,00%
EUR 2,75%

* + 0,10 p.p. la rata dobânzii standard pentru depozitele cu termenul de 36 luni / 60 luni pentru sume mai mari de 2 000 000 MDL / 100 000 EUR/USD
Dobânda aferentă depozitului este calculată zilnic. Dobânda pentru depozitul bancar se calculează începând cu ziua depunerii mijloacelor bănești în contul de depozit, până în ziua precedentă datei de maturitate a depozitului. Calculul dobânzii se efectuează reieşind din soldul zilnic al
depozitului, numărul zilelor de păstrare şi rata dobânzii.

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

6. Dreptul şi condiţiile de modificare a
ratei dobânzii

x

Exemplu I:
Suma depozitului - 50 000 MDL
Termenul - 36 luni
Rata dobanzii anuale - 10,00%
Suma dobanzii - 15 000 MDL

Exemplu I:
Suma depozitului - 50 000 MDL
Termenul - 6 luni
Rata dobanzii anuale - 11,50%
Suma dobanzii - 2 875 MDL

Exemplu I:
Suma depozitului - 50 000 MDL
Termenul - 60 luni
Rata dobanzii anuale - 9,00%
Suma dobanzii - 22 500 MDL

Exemplu I:
Suma depozitului - 50 000 MDL
Termenul - 12 luni
Rata dobânzii anuale - 14,50%
Suma dobânzii - 7 250 MDL

Exemplu I:
Suma depozitului - 50 000 MDL
Termenul - 60 luni
Rata dobânzii anuale - 11,00%
Suma dobânzii - 27 500 MDL

Exemplu II:
Suma depozitului - 10 000 USD
Termenul - 36 luni
Rata dobanzii anuale - 2,30%
Suma dobanzii - 690 USD

Exemplu II:
Suma depozitului - 10 000 EUR
Termenul - 12 luni
Rata dobanzii anuale - 1,00%
Suma dobanzii - 100 EUR

Exemplu II:
Suma depozitului - 10 000 USD
Termenul - 60 luni
Rata dobânzii anuale - 1,25%
Suma dobânzii - 625 USD

Exemplu II:
Suma depozitului - 10 000 EUR
Termenul - 36 luni
Rata dobânzii anuale - 2,25%
Suma dobânzii - 675 EUR

Exemplu II:
Suma depozitului - 10 000 USD
Termenul - 60 luni
Rata dobânzii anuale - 3,00%
Suma dobânzii - 1 500 USD

Dobânda aferentă depozitului este calculată zilnic și se achită deponentului lunar, în prima zi lucrătoare a lunii
următoare. Dobânda se transferă pe contul curent/contul de plată cu card atașat.

Dobânda aferentă depozitului este calculată zilnic și se
Dobânda aferentă depozitului este calculată zilnic și se achită deponentului lunar, în prima zi lucrătoare a lunii
achită deponentului lunar, în prima zi lucrătoare a lunii
următoare. Dobânda se transferă pe contul curent/contul de plată cu card atașat.
următoare. Dobânda se transferă pe contul curent/contul
de plată cu card atașat sau se capitalizează la soldul
depozitului.
Pentru depozitele cu tipul dobânzii flotantă, rata dobânzii poate fi diminuată de către Bancă în mod unilateral, în funcţie de rata de bază a BNM, rata inflaţiei şi a fluctuației piețelor financiar-bancare interne și internaționale. Informația privind diminuarea dobânzii va fi adusă la cunoștința Clientului
printr-un preaviz de 15 zile calendaristice, prin afişare la sucursalele/agențiile Băncii şi prin plasarea informaţiei respective pe pagina web oficială a Băncii www.eximbank.md. Nu va fi necesar de praviz în cazul majorării ratei dobânzii.
Pentru depozitele cu tipul dobânzii fixă, rata dobânzii rămâne nemodificată pentru toată perioada depozitului.
În cazul în care Clientul selectează opțiunea “Prelungire” la expirarea termenului convenit, depozitul constituit urmează a fi prelungit conform ratei dobânzii în vigoare la ziua prelungirii pentru depozitul de tipul respectiv.

7. Comisioane, taxe aferente deschiderii 0 MDL – comision deschidere cont depozit;
şi deservirii contului de depozit
0 MDL – comision administrare cont depozit;
0 MDL – comision închidere cont depozit;
8. Dreptul şi modalitatea de
Nelimitat
suplimentare sau retragere parţială a
mijloacelor băneşti din contul de depozit

Nu se permite completarea contului / retragerea din cont.

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

Rezoluțiunea contractului de depozit sau retragerea sumei depozitului la inițiativa deponentului, peste limita convenită, presupune drept consecință recalculul dobânzii conform condițiilor pentru tipul respectiv de depozit, stipulate în contract. În cazul reținerii integrale a dobânzii, dobânzile
calculate/achitate până la data rezoluțiunii vor fi anulate/reținute din suma depozitului, Banca va reține inclusiv impozitul pe venit din dobânda calculată și achitată în orice formă, în mărimea stabilită de prevederile legislației fiscale în vigoare. Banca nu restituie impozitul pe venit reținut anterior
până la data rezoluțiunii.

x

Nu se permite completarea contului / retragerea din cont.

Se permite completarea contului / retragerea parţială, cu Nu se permite completarea contului / retragerea din cont.
respectarea sumei minime. Suma minimă de completare /
retragere - 500 MDL /100 USD/EUR.

Nu se permite completarea contului / retragerea din cont.

Pentru toate tipurile de depozit, la rezoluțiunea contractului de depozit în prima lună de la constituirea inițială a acestuia, clientul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a revoca contractul de depozit bancar, fără a fi nevoit să justifice decizia de revocare şi fără a suporta alte
costuri. La rezoluțiunea contractului de depozit în prima lună de la constituirea inițială a acestuia, din a 15-a zi calendaristică, Banca va reţine suplimentar un comision conform Tarifelor de bază în vigoare, în valoare de 0,8% din suma depozitului, dar nu mai puțin de 50 MDL/5 USD/EUR.
În cazul rezoluțiunii depozitului CLASSICO contractat pe
o perioadă de 36 luni, clientul nu va pierde dobânda
pentru fiecare 12 luni încheiate.

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

x

În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titularul de cont:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă – originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară şi originalul și copia permisului de ședere dacă deţine un asemenea document.
În cazul deschiderii depozitului printr-o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestui;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.

Ghidul privind deschiderea conturilor de depozit
Notă: Informaţia este publicată conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci.
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În cazul rezoluțiunii depozitului DINAMICO contractat pe
o perioadă de 36 luni, clientul nu va pierde dobânda
pentru fiecare 12 luni încheiate.

În cazul rezoluțiunii depozitului DINAMICO + contractat
pe o perioadă de 60 luni, clientul nu va pierde dobânda
pentru fiecare 12 luni încheiate.

