
Anexa nr.31

1. Suma depozitului 

(minimă/maximă) în monedă 

naţională /valută străină

100 000 MDL

2. Termenul de acceptare a 

depozitului (la termen sau la 

vedere) în monedă naţională 

/valută străină (luni)

-

3. Moneda de acceptare a 

depozitului (monedă naţională 

/ valuta străină)

MDL

Flotantă

4% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5. Modalitatea (cu sau fără 

capitalizare) şi termenul / 

periodicitatea de achitare a 

dobânzii

6. Dreptul şi condiţiile de 

modificare a ratei dobânzii

7. Comisioane, taxe aferente 

deschiderii şi deservirii 

contului de depozit

8. Dreptul şi modalitatea de 

suplimentare sau retragere 

parţială a mijloacelor băneşti 

din contul de depozit

9. Condiţiile de reziliere a 

contractului de depozit înainte 

de termen

10. Documentele necesare 

pentru deschiderea, 

modificarea şi închiderea 

contului de depozit

Ghidul privind deschiderea contului de depozit

Informaţie privind condiţiile de acceptare a depozitelor Persoanelor Fizice de către B.C.ProCreditBank S.A.

Partea I.

Denumirea informaţiei 

dezvăluite

la vedere

Cont de Economii 

FlexSave

Cont de Economii 

ProAcces**

(deschise până 

01.10.2009 inclusiv)

Cont de Economii 

ProPlus***
Cont de Economii ProKid*

Cont de Economii cu 

deschidere stopată*

-

MDL/USD/EUR

Flotantă

-

MDL/USD/EUR

-

-

MDL/USD/EUR

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

Bn  = D(1+     )n unde:        Bn – dobânda pentru perioada n, D – suma depozitului, 

p – periodicitatea capitalizării , i - rata dobânzii, n – perioada

Exemplu:

Soldul Contului de Economii -50 000 MDL;

Termen - 3 luni;

Rata Dobânzii - 2%;

Data deschiderii - 01.10.2016;

Data retragerii - 01.01.2017.

Bn= 50 000*(1+2%/12)
3

Capitalizare/

Lunar

-

FlotantăFlotantă

-

MDL/USD/EUR

Depuneri /

Retrageri**

Depuneri /

Retrageri*

Depuneri /

Retrageri prin intemediul 

contului curent

Depuneri /

Retrageri*

*** Condițiile pentru Contul de Economii ProPlus sunt valabile pentru conturile deschise până la data de 22 mai 2017. După această dată deschiderea 

Conturilor de Economii ProPlus nu este valabilă

Pentru conturile de economii (cu card/fără card/ProKid și ProPlus/ProAcces) dacă suma parvenită în cont va fi retrasă în decursul a 15 zile calendaristice, 

Banca este în drept să comisioneze suma retrasă în mărime de 2 %.

Vor fi eliberate gratis retragerile de numerar din Conturile de economii Flex Save (prin Cont Curent), în cazul în care clientul păstrează numerarul cel puțin 2 

luni.

- - -

* Retrageri de numerar din cont se efectuează gratis:

- de 5 ori gratis la bancomatele Băncii;

- o dată pe luna pentru suma mai mare de 30 000 MDL/1500 EUR/USD la ghișeele Băncii.

Ghidul privind deschiderea conturilor de depozit

**  Retragerea de 4 ori pe lună gratis;

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea 

de către băncile din Republica Moldova 

de către băncile din Republica Moldova

-

Documente necesare pentru deschiderea unui cont de depozit sau de economii:

- Act de identitate valabil;

- Cerere de deschidere a contului.

Pentru conturile cu dobândă flotantă, Banca poate în mod unilateral să modifice mărimea ratei dobânzii, ca rezultat al schimbărilor 

survenite pe piaţa financiar-bancară. Deponentul urmează a fi de îndată informat despre modificarea ratei dobânzii prin intermediul 

panourilor informative din cadrul Subdiviziunilor Băncii şi pe site-ul Băncii, deponentul având in acest temei dreptul de a rezilia 

imediat depozitul. 

Conturile de economii nu presupun careva comisione, taxe aferente deschiderii și deservirii contului

Flotantă

0%

- -

http://www.procreditbank.md/files/docs/Ghidul privind deschiderea contului de depozit.docx


Anexa nr.3
1

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea

de către băncile din Republica Moldova

de către băncile din Republica Moldova

1. Suma depozitului 

(minimă/maximă) în monedă 

naţională /valută străină

2. Termenul de acceptare a 

depozitului (la termen sau la 

vedere) în monedă naţională 

/valută străină (luni)

12 24 36 12 24 36 12 24 36

3. Moneda de acceptare a 

depozitului (monedă naţională 

/ valuta străină)

4.75% 4.75% 6% 1,5% 1,5% 1,75% 1% 1% 1,25%

5. Modalitatea (cu sau fără 

capitalizare) şi termenul / 

periodicitatea de achitare a 

dobânzii

6. Dreptul şi condiţiile de 

modificare a ratei dobânzii

7. Comisioane, taxe aferente 

deschiderii şi deservirii 

contului de depozit

8. Dreptul şi modalitatea de 

suplimentare sau retragere 

parţială a mijloacelor băneşti 

din contul de depozit

9. Condiţiile de reziliere a 

contractului de depozit înainte 

de termen

10. Documentele necesare 

pentru deschiderea, 

modificarea şi închiderea 

contului de depozit

Aprilie 2018

Informaţie privind condiţiile de acceptare a depozitelor Persoanelor Fizice de către B.C.ProCreditBank S.A.

Partea II.

la termen

Denumirea informaţiei 

dezvăluite ProContabil*****
ProClassic

cu achitarea dobânzii lunar

50 000 MDL

                                         Lunar la contul curent

12,5%

2 500 USD

USDMDL

                                    unde: I – dobânda, D – suma depozitului, d – termenul depozitului in zile, i – rata dobânzii

Exemplu:

Soldul de Depozit -50 000 MDL;

Termen - 6 luni;

Rata Dobânzii - 3%;

Data deschiderii - 01.07.2016;

Data retragerii - 01.01.2017.

I= 50 000*184*2%/366

Fixă

50 000 MDL

9

MDL

Fixă

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

**** Depozitul ProContabil este destinat contabililor din cadrul companiilor clienți ai BC ProCredit Bank SA. Se va deschide un singur depozit pe termenul de 9 

luni în suma de 50 000.00 MDL.

© ProCredit Bank. Toate drepturile sunt protejate.

Preşedintele Comitetului de Conducere: Olga Bulat

Depozitele ProClassic cu plata lunară a dobânzii deschise fara cont curent atașat se vor prelungi cu rate de 0,001% în MDL, USD și EUR indiferent de termen

Ratele procentuale au fost modificate prin decizia Comitetului de Active şi Pasive al B.C. ProCredit Bank S.A. din 19/04/2018 și intră în vigoare la 20/06/2018

Depozitele ProClassic clienţilor care nu sunt conectaţi la Setul de Servicii Bancare se vor prelungi la ratele în vigoare la data maturității depozitului

Depozitele ProClassic cu termenul de 3,6,9,18 luni se vor prelungi cu 0,001% în MDL, USD și EUR.  

Ratele dobânzilor la depozite sunt valabile pentru sume ce nu depăşesc 1.000.000 MDL, 50.000 USD sau 50.000 EUR cumulativ pe zi și pentru termenul de 12 

luni. Pentru sumele ce depăşesc aceste limite condiţiile de plasare a depozitului se aprobă  de către Comitetul de Conducere al Băncii. Pentru sumele ce depăşesc 

6.000.000 MDL, 600.000 USD sau 400.000 EUR condiţiile de plasare a depozitului se  aprobă in urma analizei suplimentare efectuată de către Departamentul 

Management Riscuri.

Depozitele ProClassic cu plata la maturitate  se vor prelungi cu rata de 0,001% în MDL, USD și EUR

Documente necesare pentru deschiderea unui cont de depozit sau de economii:

- Act de identitate valabil;

- Cerere de deschidere a contului.

 În cazul rezilierii depozitului până la maturitatea acestuia, Banca nu va achita dobânda acumulată.

Rata dobânzii este fixă și pe parcurvul valabilității depozitului nu se va modifica

Banca nu percepe comisioane pentru deschiderea si deservirea lunară a conturilor de depozit.

Nu se permit

2 500 EUR

EUR


