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Formular pentru informațiile oferite deponenților
Informatii de baza referitoare la protectia depozitului
Depozitele constituite la
Banca Comerciala Intesa
Sanpaolo Romania SA sunt
protejate de catre:

Tel Verde:
0800 800
888

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare - FGDB.
FGDB este schema de garantare a depozitelor statutara oficial recunoscuta in
Romania.
Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per banca.

Plafon de acoperire

Sunt acoperite peste 100.000 EUR, pentru 12 luni, depozitele care rezulta din:
 Tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa;
 Evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau
deces al deponentul;
 Incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii
pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe
nedrept.
In aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit si reconsiderat periodic de
BNR si publicat pe site-ul sau oficial (www.bnr.ro).
Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent
carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este stabilita de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si se publica pe site-ul sau oficial
(www.fgdb.ro).

Daca aveti mai multe
depozite plasate la Banca
Comerciala Intesa Sanpaolo
Romania SA

Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt adunate si valoarea
totala este supusa plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei
de 100.000 EUR
Exemplu: daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000
EUR si un cont current in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR.

Daca aveti un cont comun cu
alta persoana (persoane) –
Contul comun este contul
deschis pe numele a doua
sau mai multe persoane,
fiecare avand calitatea de
titular

Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000
EUR separat, pentru fiecare titular al contului.
In cazul depozitelor plasate intr-un cont ai carui beneficiari sunt doua sau mai
multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri
sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, sunt insumate si
tratate ca si cand ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei
de 100.000 EUR
7 zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. Dreptul
deponentilor garantati de a primi sumele reprezentand compensatii cuvenite se
prescrie in termen de 5 ani de la data la care FGDB pune compensatiile la
dispozitia deponentilor.

Perioada de punere la
dispozitie a compensatiilor
cuvenite in caz de
indisponibilizare a
depozitelor

Prin exceptie, in cazul in care procedura falimentului institutiei de credit
depaseste termenul de mai sus, dreptul deponentilor garantati de a primi
sumele reprezentand compensatii cuvenite se prescrie la data inchiderii
procedurii falimentului.
In situatia in care nu este cert daca o persoana are dreptul de a primi
compensatia sau in cazul in care depozitul face obiectul unui litigiu, termenul de
punere la dispozitie a compensatiei se prelungeste pana la clarificarea situatiei,
ori dupa caz, pana la solutionarea litigiului.

Moneda de plata a
compensatiei
Date de contact Banca
Comerciala Intesa Sanpaolo
Romania SA

RON
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A., Municipiul Bucuresti,
Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa Est si Aripa
Vest, etaj 6, Sector 1, Cod poştal 011141 - Telefon: 004 0372 502 808,
www.intesasanpaolobank.ro

Date de contact FGDB
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011141 - Telefon: 004 0372 502 808, Fax: 004 0371 611 461, Website: www.intesasanpaolobank.ro - E-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro - Capital social 1.156.639.410 Lei – Număr de ordine în Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti J40/2449/2015, Cod Unic de Înregistrare RO 8145422 - Număr de înregistrare în Registrul Instituţiilor de Credit RB-PJR-02-032/18.02.1999 – Participantă la Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare
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Fondul de garantare a depozitelor bancare, Str. Negru Voda nr 3, corp A3, Tel
et 2,Verde:
Bucuresti, cod: 030774, Tel: 021.326.6020, http:www.fgdb.ro
0800 800
888

Plata compensatiilor se face de catre FGDB, prin intermediul bancilor
mandatate, in cazul in care Banca nu este in masura sa-si indeplineasca
obligatiile de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile.
Informatii suplimentare

Modul de calcul al compensatiei de plata = Suma depozitelor garantate +
dobanda cuvenita – datoriile clientului catre Banca (rate, comisioane, alte
datorii catre banca, exigibile la data indisponibilizarii depozitelor) – sume
blocate (ex: popriri) dar nu mai mult de 100.000 EUR echivalent lei.
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