
                                                                                                                        

 
 

Buletinul ratelor dobânzii pentru conturile de depozit şi economii ale persoanelor fizice 
 

Ratele procentuale au fost modificate prin decizia Comitetului de Active şi Pasive  
al B.C. ProCredit Bank S.A. din 25.08.2014 şi intră în vigoare la 01.09.2014 

 

Conturi de depozit  ProClassic (rată fixă) cu prelungire automata şi achitarea dobânzii 
lunar la contul curent  

Termen, luni* MDL USD EUR 
9 8.00% 3.50% 3.50% 

12 8.50% 4.50% 4.50% 
18 8.50% 4.50% 4.50% 
24 8.50% 4.75% 4.75% 
36 8.50% 4.75% 4.75% 

Suma minimă 
pentru deschidere  20 000 MDL 2 000 USD 2 000 EUR 

Posibilitatea retragerii sau suplinirii pentru contul de depozit nu este posibilă. 
Metoda de calcul a ratei dobânzii pentru conturi de depozit: 
𝑰 = 𝐷 ∙ 𝑑 ∙  𝑖

365
      unde: I – dobânda, D – suma depozitului, d – termenul depozitului in zile, i – rata dobânzii 

 
 

Conturi de economii cu card/Conturi de economii  ProKid (rată variabilă**) 

Termen, luni MDL USD EUR 
>= 5 000 < 5 000 >= 500 < 500 >= 500 < 500 

Fără termen 6.50% 2.00% 3.00% 0.5% 3.00% 0.5% 
Suma minimă pentru 
deschidere 1000 MDL 100 USD 100  EUR 

Posibilitatea retragerii 
sau suplinirii 

• Suplinire nelimitată 
• Retragerea de 2 ori pe lună gratis  

Nu este posibila deschiderea cardului bancar la conturile de economii ProKid. 

 Conturi de economii  ProAccess (rată variabilă**) deschise pana la data de 01.10.2009 inclusiv 
 sunt disponibile numai pentru conturi de economii curente    

Termen, luni 
MDL USD EUR 

>= 5000 < 5000 >= 500 < 500 >= 500 < 500 

Fără termen 4.00% 2.00% 1.50% 0.5% 1.50% 0.5% 
Posibilitatea deschiderii, 
retragerii sau suplinirii 

• Suplinire nelimitată 
• Retragerea de 4 ori pe lună gratis 

Achitarea dobânzii la 
conturi de economii 

• Lunar la contul de economii 
• Capitalizarea lunară 

Metoda de calcul a ratei dobânzii pentru conturi de economii: 
Bn  = D(1+ i

p
 )n unde:  Bn – dobânda pentru perioada n, D – suma depozitului, p – periodicitatea capitalizării , i - rata 

dobânzii, n – perioada 
 

Deschiderea şi deservirea conturilor de depozit şi de economii este gratis. 
 

 
Conturile de depozit ProClassic (rată fixă) cu prelungirea automată şi achitarea dobânzii la sfârşitul termenului sunt 
disponibile la rate egale cu jumătate din ratele curente şi pe termenele existente ale conturilor de depozit ProClassic (rată 
fixă) cu achitarea dobânzii lunar. Deschiderea conturilor noi de depozit de acest tip nu este posibilă. 
 



                                                                                                                        

 
 

Conturile de depozit  ProClassic (rată fixă) cu termenul de 6 luni şi prelungirea automata sunt disponibile la rate de 3% 
pentru MDL și 1,5% pentru USD/EUR. Deschiderea conturilor noi de depozit de acest tip nu este posibilă. 
Conturile de depozit  ProClassic (rată fixă) cu termenul de 3 luni şi prelungirea automata sunt disponibile la rate de 1.5% 
pentru MDL și 1% pentru USD/EUR. Deschiderea conturilor noi de depozit de acest tip nu este posibilă. 
 
 
Documente necesare pentru deschiderea unui cont de depozit sau de economii: 
- Buletin de identitate 
- Cerere de deschidere a contului 
 

 

** Banca îşi rezervă dreptul de a modifica ratele procentuale cu publicarea prealabilă a informaţiei pe panourile informative a 
băncii şi pagina web. / Банк оставляет за собой право изменять процентные ставки предварительно опубликовав их на 
информационном пано банка и веб странице. 
 
Pentru pensionari se oferă un adaos de +0,25% la rata procentuală standard pentru toate produse. Oferta este valabilă la 
prezentarea legitimaţiei de pensionar. / Пенсионерам добавл яется +0,25% к стандартной процентной ставке по всем 
продуктам, при условии предоставления пенсионного удостоверения. 
 

În cazul rezilierii anticipate a depozitului la termen ProClassic, Banca nu va achita dobânda acumulată până la data rezilierii./ 
В случае досрочного расторжения депозитного договора по депозиту  ProClassic, банк не выплачивает накопленную 
сумму процентов на момент расторжения. 

Ratele dobânzilor la depozite sunt valabile pentru sume ce nu depăşesc 1.000.000 MDL, 100.000 USD sau 100.000 EUR . 
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 / Указанные процентные 
ставки по депозитам действительны для сумм до 1.000.000 MDL, 100.000 USD или 100.000 EUR.  Для сумм, 
превышающих указанные лимиты, депозитные условия  утверждаются Руководство Банка. Для сумм, которые 
превышают 6.000.000 MDL , 600.000 USD или 400.000 EUR,  депозитные условия утверждаются только после 
дополнительно проведенного анализа со стороны Департамента по управлению рисками. 

© ProCredit Bank, septembrie 2014. Toate drepturile sunt protejate. 

Preşedinte al Comitetului de Conducere: Vladislav Gârbu 
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