Buletinul ratelor dobânzii pentru conturile de depozit şi economii ale persoanelor juridice
Ratele procentuale au fost aprobate prin decizia Comitetului de Active şi Pasive
al B.C. ProCredit Bank S.A. din 18.11.2013 şi intră în vigoare la 03.12.2013

Conturi de depozit ProClassic*
MDL

USD

EUR

Rata dobânzii este fixă

Termen, luni
% lunar

% lunar

% lunar

6

3.00%

2.25%

2.25%

9
12

3.75%
4.50%

2.50%
3.00%

2.50%
3.00%

18
Suma minimă pentru
deschidere

5.00%

3.50%

3.50%

50 000 MDL

5 000 USD

5 000 EUR

Achitarea dobânzii
Deschiderea şi deservirea
contului
Posibilitatea retragerii sau
suplinirii

Lunar la contul curent
Gratis

Gratis

Gratis

Nu este posibil

Nu este posibil

Nu este posibil

Metoda de calcul a ratei dobânzii:
unde: I – dobânda, D – suma depozitului, d – termenul depozitului in zile, i – rata dobânzii

Conturi de depozit cu Suplinire
MDL

Termen, luni
6

2.0%

12
Suma minimă pentru
deschidere
Suma maximă
Achitarea dobânzii
Deschiderea
deservirea contului

Rata dobânzii este fixă,
1.00%

EUR
1.00%

3.5%

2.00%

2.00%

50 000 MDL

5 000 USD

5 000 EUR

5 000 000 MDL

500 000 USD

500 000 EUR

Capitalizarea lunară

şi

Gratis
Este posibil

Posibilitatea suplinirii***
Posibilitatea retragerii
Metoda de calcul a ratei dobânzii:

Bn = D(1+

USD

Nu este posibil

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

perioada

*** nu este posibilă completarea în următoarele perioade:
•
pentru depozitul cu termenul 6 luni – ultima lună (a 6 –a lună),
•
pentru depozitul cu termenul 12 luni – ultimele 2 luni (a 11-a şi 12-a lună).

Conturi de depozit pentru acoperirea garanţiilor bancare, emise la cererea clienţilor business**
MDL

USD

EUR

Rata dobânzii este fixă*

Termen, luni
% la maturitate

% la maturitate

% la maturitate

1

0.50%

0.25%

0.25%

2

0.50%

0.25%

0.25%

3

0.50%

0.25%

0.25%

4

0.50%

0.25%

0.25%

5
Suma minimă pentru
deschidere

0.50%

0.25%

0.25%

0 MDL

0 USD

0 EUR

Achitarea dobânzii
Deschiderea şi deservirea
contului
Posibilitatea retragerii sau
suplinirii
Metoda de calcul a ratei dobânzii:

1.
2.

La sfârşitul termenului la contul curent
Cu prelungirea automată
Gratis

Gratis

Gratis

Nu este posibil

Nu este posibil

Nu este posibil

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

Conturi curente cu dobânda
Termen, luni
Fără termen

Suma soldului în cont, MDL
Până la 50 000
50 001 – 500 000
500 001 - 1 000 000

Rata dobânzii
0%
0.5%
1%

1 000 001 - 2 000 000
Peste 2 000 001

1.5%
2%
Capitalizarea lunară

Achitarea dobânzii
Deschiderea şi deservirea
contului
Posibilitatea retragerii sau
suplinirii
Metoda de calcul a ratei dobânzii:

Conform „Tarife şi comisioane pentru serviciile bancare prestate clienţilor business”
Nelimitată

unde: I – dobânda, D – suma depozitului, d – termenul depozitului in zile, i – rata dobânzii
Documente necesare pentru deschiderea unui cont de depozit sau de economii:
Buletin de identitate
Cerere de deschidere
şi alte documente conform regulamentelor în vigoare.
** Banca îşi rezervă dreptul de a modifica ratele procentuale cu publicarea prealabilă a informaţiei pe panourile informative ale băncii şi
pagina web. / Банк оставляет за собой право изменять процентные ставки предварительно опубликовав их на информационном
пано банка и веб странице.
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.
* Pentru depozitele ProClassic dobânzile sunt valabile până la sumele de 2.000.000 MDL, 200.000 USD sau 200.000 EUR. Pentru
depozitele mai mari de această sumă dobânda se va negocia individual./ Указанные процентные ставки по депозитам ProClassic
действительны для сумм до 2.000.000 MDL, 200.000 USD или 200.000 EUR. Для сумм, превышающих указанные лимиты,
депозитные условия оговариваются индивидуально (необходимо утверждение Руководителя Управления по работе с бизнес
клиентами).
Pentru sumele mai mari de 12.000.000 MDL, 1.000.000 USD sau 1.000.000 EUR condiţiile depozitelor trebuie să fie aprobate de
Departamentul Management Riscuri şi AML. / Для сумм, превышающих лимиты 12.000.000 MDL, 1.000.000 USD sau 1.000.000 EUR,
депозитные условия должны быть утверждены Департаментом Риск Менеджмента и AML.
** Pentru termenele mai mari de 5 luni, ratele dobânzii se stabilesc conform depozitului la termen ProClassic./ В случае сроков более 5
месяцев, процентные ставки устанавливаются согласно срочному депозиту ProClassic.
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Preşedinte al Comitetului de Conducere: Vladislav Gârbu

