
Anexa nr.3
1

la Regulamentul cu privire la dezvăluirea

de către băncile din Republica Moldova

a informaţiei aferente activităţilor lor

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)

1 3 6 12 3 6 12 3 6 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3. Moneda de acceptare a 

depozitului (monedă naţională / 

valuta străină)

MDL USD EUR

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

Banca îşi rezervă dreptul de a modifica ratele procentuale cu publicarea prealabilă a informaţiei pe panourile informative ale băncii şi pagina web

Pentru depozitele ProClassic dobânzile sunt valabile până la sumele de 1.000.000 MDL, 50.000 USD sau 50.000 EUR pentru temenul de 12 luni. Pentru depozitele mai mari de această sumă dobânda se va negocia individual.

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. 

*Pentru termenele mai mari de 5 luni, ratele dobânzii se stabilesc conform depozitului la termen ProClassic

Conturile de depozit ProClasic deschise pe termenul de 6 luni în MDL/USD/EUR cu prelungire automata se vor prelungi la rata de 0,25%.

Conturile de depozit ProClasic deschise pe termenul de 18 luni în MDL/USD/EUR cu prelungire automata se vor prelungi la rata de 0,25%.

Conturile de depozit ProClasic în MDL/USD/EUR cu achitarea dobânzii la maturitate și cu prelungure automata se vor prelungi cu rata de 0%.

Ratele procentuale au fost modificate prin decizia Comitetului de Active şi Pasive al B.C. ProCredit Bank S.A. din 14/08/2017 și intră în vigoare la 04/09/2017

© ProCredit Bank Toate drepturile sunt protejate.

Preşedintele Comitetului de Conducere: Olga Bulat

August 2017

la termen

În cazul rezilierii contractului, Banca 

va achita dobânda acumulată până în 

ziua închiderii contului.

Flotantă

Banca nu percepe comisioane pentru 

deschiderea si deservirea lunară a 

conturilor de depozit de economii

sunt permise nelimitat

x

x

Conturi de economii Flexibil

1% 0,1% 0,1% 0,25%

În cazul rezilierii contractului înaite de maturitatea acestuia, Banca nu va achita dobânda 

acumulată.

Lunar (la cont curent)

fixă

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

depozit.

Lunar (la cont curent)

0,75% 0,75%

4. Rata dobânzii (flotantă/fixă) la 

depozitele acceptate în moneda 

naţională/valută străină, precum şi 

1% 2% 2% 3%

Informaţie privind condiţiile de acceptare a depozitelor pentru Business Clienți de către B.C.ProCreditBank S.A.

USD EUR

Conturi de depozit ProClassic

x

MDLEUR

5 000 EUR

USD

Denumirea informaţiei dezvăluite

50 000 MDL

MDL

5 000 USD

Tipurile de depozite acceptate de la persoanele juridice

la vedere

Pentru a deschide un cont de depozit persoanele juridice prezintă următoarele documente:

a) cererea de deschidere a contului;

b) declaraţia clientului persoană juridică;

c) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei;

d) certificatului de înregistrare;

e) extrasului din Registrul de Stat/ certificatul de înregistrare;

f) documentul de constituire (actul constitutiv, statutul, regulamentul);

g) actului de identitate ale persoanelor indicate în fișa cu specimene;

h) actul de identitate ale ale fondatorilor/ asociaților/ acționarilor persoanelor fizice ce dețin peste 25% din suma capitalului social;

i) alte documente solicitate de Bancă.

x x

În cazul rezilierii contractului înaite de maturitatea acestuia, Banca nu va achita dobânda acumulată.

Conturi de depozit pentru acoperirea garanțiilor bancare*

La maturitate

fixă

Pe parcursul termenului depozitului depunerile sau retragerile nu sunt permise.

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

0,5% 0,25% 0,25%0,25% 0,75% 0,75%

Pe parcursul termenului depozitului depunerile sau retragerile nu sunt permise.


