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Depozitul la Termen
Definitie


Depozitul la termen este un instrument de economisire ce permite detinatorului sa
economiseasca pe o anumita perioada de timp, beneficiind de dobanda fixa pe toata perioada
de constituire a depozitului.

Beneficiari


Clienti persoane fizice.

Caracteristici
Moneda
 LEI, EUR, USD.

Dobanda
 Conform listei de dobanzi produse de
economisire Persoane Fizice, pe care o puteti
Valoare
consulta in sucursalele Bancii si online la
 Min: 500 LEI / 1.000 EUR / 1.000 USD.
adresa https:
//www.intesasanpaolobank.ro/page/dobanzi
Maturitate
 In cazul prelungirii automate, rata anuala a
 1 / 3 / 6 / 12 / 18 / 24 / 36 luni,
dobanzii aferenta acestuia va fi actualizata
 Daca scadenta depozitului este intr-o
pentru fiecare noua perioada de depozitare la
zi nelucratoare, termenul se va implini
nivelul ratei anuale a dobanzii practicata de
in urmatoarea zi lucratoare.
Banca la momentul respectiv pentru acel tip
de depozit la termen.
Prelungire
Plata dobanzii
 Cu sau fara prelungire automata
 Lunar, fara capitalizarea dobanzii:
(depozitele cu o maturitate mai mare
de 12 luni nu pot fi prelungite automat),
viramentul sumelor se efectueaza lunar in
 Prelungirea automata presupune ca la
contul curent al clientului (cu exceptia
expirarea perioadei de constituire a
depozitelor la termen in valuta si a depozitelor
depozitului initial, Banca va reinnoi
cu maturitate mai mare de 12 luni),
 La scadenta depozitului, fara capitalizarea
depozitul prin constituirea automata a
dobanzii: viramentul sumelor se efectueaza la
unui nou depozit, pe o perioada de
timp similara cu cea a depozitului
scadenta depozitului in contul curent al
initial,
clientului,
 La scadenta depozitului, cu capitalizarea
 Depozitul poate fi reinnoit prin
dobanzii: se poate aplica doar in cazul
prelungire automata astfel:
o cu capitalizarea dobanzii
prelungirii automate, situatie in care dobanda
acumulate (suma noului depozit
platita la scadenta se incorporeaza in suma
este egala cu suma depozitata
depozitata anterior pentru o noua perioada de
initial plus eventualele dobanzi
depozitare similara cu cea a depozitului
platite si capitalizate pana la
anterior,
 Semestrial, doar in cazul depozitelor cu
momentul prelungirii automate),
o fara capitalizarea dobanzii
maturitate mai mare de 12 luni: viramentul
acumulate (suma noului depozit
sumelor se efectueaza la implinirea fiecarui
este egala cu suma depozitului
interval de 6 luni, calculat de la constituirea
initial).
depozitului, in contul curent al clientului.
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Produse si servicii asociate
 Conturi curente si pachete de cont
curent (pentru constituirea oricarui
depozit la termen este necesara
deschiderea unui cont curent in
aceeasi valuta cu depozitul care
urmeaza a fi constituit),
 Internet Banking,
 Carduri de debit si credit,
 Planuri de acumulare,
 Produse de creditare,
 Incasare salariu / pensie / alocatie
copil si indemnizatie crestere mama,
 Plati programate (standing order),
 Debit direct,
 Instrumente financiare si titluri de stat,
 Alerte e-mail/SMS,
 Schimburi valutare, inclusiv schimburi
valutare la curs BNR prin intermediul
serviciului de Internet Banking.

Desfiintarea anticipata
 Se poate realiza doar integral,
 Rata anuala a dobanzii:
o este rata anuala a dobanzii la vedere,
practicata de Banca la data desfiintarii
anticipate a depozitului, pentru tipul de
cont curent standard in aceeasi valuta
cu a depozitul care urmeaza a fi
desfiintat anticipat, si
o se aplica de la data constituirii
depozitului, respectiv de la data ultimei
prelungiri automate si pana la data
desfiintarii anticipate a depozitului.

Costuri aplicabile



Comision de administrare
cont curent standard sau
pachet de cont curent,
Alte comisioane conform
Listei Costurilor Standard a
Bancii.

Pentru detalii legate de valoarea comisioanelor, va
rugam sa consultati Lista privind Costurile Standard
ale Bancii - Persoane Fizice in sucursalele Bancii si
online la adresa
https://www.intesasanpaolobank.ro/page/comisioane

Avantaje pentru clienti




Dobanda fixa pe intreaga perioada de constituire a depozitului,
Siguranta, sumele depozitate fiind garantate de catre Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare, pana la echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per banca,
Comision 0 la retragere numerar in data scadentei depozitului, daca retragerea se face in
moneda depozitului. In cazul in care scadenta este intr-o zi nelucratoare, comisionul 0 la
retragere se aplica in urmatoarea zi bancara.

Cum ne puteti contacta




La orice agentie/sucursala a Bancii, lista actualizata a acestora impreuna cu programul de
functionare o poti gasi pe website-ul nostru https://www.intesasanpaolobank.ro,
La sediul central si social din Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, cladirea America House,
Aripa Est si Aripa Vest, etaj 6, sectorul 1, Bucuresti, Romania. Telefon Headoffice: +40214
053 600; Fax+40214 053 606 E-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro ,
Prin call center la numarul gratuit 0800 800 888.

Sesizari si reclamatii
Apreciem punctul dumneavoastra de vedere si va asiguram ca parerea dumneavoastra este foarte
importanta pentru imbunatatirea serviciilor noastre.
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In cazul in care, in relatia dumneavoastra cu Banca a existat o situatie care v-a generat o
nemultumire, va asiguram ca vom prelua mesajul dumneavoastra si vom depune eforturi in a corecta
deficientele pe care ni le semnalati.
Va rugam sa ne informati ori de cate ori aveti o nemultumire referitoare la:
 produsele si serviciile furnizate de Banca noastra;
 vizitele in cadrul sucursalelor/agentiilor noastre;
 situatiile considerate abateri de la termenii legali si contractuali.
Modalitatile de adresare a sesizarii dumneavoastra
 personal, la oricare dintre sucursalele/agentiile noastre,
 in scris, la adresa: Bucuresti, sector 1 Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Cladirea America
House, Aripa Est si Aripa Vest, etaj 6,
 in scris, la adresa de e-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro,
 utilizand formularul online pe website-ul bancii https://www.intesasanpaolobank.ro din
sectiunea Contact.
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