
  

  

FORMULARUL PENTRU INFORMAŢII OFERITE DEPONENȚILOR 
   

conform prevederilor Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor  

și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare 

      

Informaţii de bază referitoare la protecţia depozitului  

Depozitele constituite la ProCredit Bank S.A. sunt 

protejate de către:  

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB. 

FGDB este schema de garantare a depozitelor statutară 

oficial recunoscută în România. 

Plafon de acoperire:  Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent 

per bancă. În anumite situații, astfel cum sunt prevăzute 

de art. 62, alin. (1) din Legea nr. 311/2015, sunt acoperite 

peste 100 000 EURO, pentru 12 luni, depozitele care 

rezultă din: 

a). tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu 

destinație locativă; 

b). echivalentul pensionării, disponibilizării, din situația de 

invaliditate sau deces al deponentului; 

c). încasarea unor indemnizații de asigurare sau a unor 

compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau 

pentru condamnări pe nedrept. 

În aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit și 

reconsiderat periodic de BNR și publicat pe site-ul său 

oficial. 

Încadrarea sumelor în cele trei categorii menționate 

mai sus, se face pe baza documentelor justificative 

prezentate de către client Băncii. 

Valoarea minimă de la care se plătesc compensații pentru 

depozitele aferent cărora nu a avut loc nicio tranzacție în 

ultimele 24 de luni este stabilită de Fondul de Garantare 

a Depozitelor Bancare și se publică pe www.fgdb.ro 

Dacă aveţi mai multe depozite plasate la aceeaşi instituţie 

de credit:  

Toate depozitele plasate la aceeaşi instituţie de credit 

sunt "agregate" şi cuantumul total este supus plafonului 

de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 

100.000 EUR. 

Exemplu: dacă un deponent deține un cont de economii 

în valoare de 90.000 EURO și un cont curent în care are 

20.000 EURO, acesta va primi doar echivalentul în lei al 

sumei de 100.000 EURO.  

Dacă aveţi un cont comun cu altă persoană (alte 

persoane): 

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în 

lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare titular 

al contului. 

În cazul depozitelor plasate într-un cont ai cărui beneficiari 

sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de 

membri ai unei asociații lucrative, asocieri sau grupări de 

aceeași natură, fără personalitate juridică, sunt însumate 

și tratate ca și când ar fi fost plasate de un singur 

deponent, pentru calcului limitei de 100.000 EURO.  



  

  

Perioada de punere la dispoziţie a compensaţiilor 

cuvenite în caz de indisponibilizare a depozitelor plasate 

la instituţia de credit:  

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit 

indisponibile. Dreptul deponenților garantați de a primi 

sumele reprezentând compensații cuvenite se prescrie la 

îndeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB 

pune compensațiile la dispoziția deponenților. 

Moneda de plată a compensaţiei:  RON  

Date de contact ProCredit Bank 

 

 

 

 

 

Date de contact FGDB: 

 

 

Adresa: Str. Buzești, nr. 62-64, et. 1, 2 si 4, Sector 1, 

București 

Telefon: 0372.100.200 sau 021.201.55.55 

E-mail: headoffice@procredit-group.com 

Site: www.procreditbank.ro 

 

Adresa: Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et 2, Sector 3 

București, cod: 030774 

Telefon: 021.326.60.20  

e-mail: comunicare@fgdb.ro  

site: www.fgdb.ro  

Informaţii suplimentare:  1. Plata compensațiilor se face de către FGDB, prin 

intermediul băncilor mandatate, în cazul in care Banca nu 

este în măsură să-și îndeplinească obligațiile de plată 

conform contractelor legale aplicabile. 

 

Compensația = Suma depozitelor garantate + dobânda 

cuvenită – rate, comisioane, alte datorii către Bancă, 

exigibile la data indisponibilizării depozitelor. 

 

2. Sunt excluse de la garantare depozitele: 

a). rezultate din tranzacții în legatură cu care au fost 

pronunțate hotărâri judecătorești definitive de condamnare 

pentru infracțiunea de spălare a banilor, potrivit legislației 

în domeniul prevenirii și spălării banilor; 

b). pentru care identitatea titularului nu a fost verificată 

până la momentul când acestea devin indisponibile, 

potrivit legislației în domeniul prevenirii și spălării banilor. 

 

Clientul va informa Banca în cazul în care este condamnat 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru 

infracțiunea de spălare a banilor, potrivit legislației în 

domeniul prevenirii și spălării banilor. 

 

3. ProCredit Bank este participantă la Fondul de 

Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România, 

astfel cum este reglementat de Titlul II din Legea nr. 

311/2015. 

Confirmare de primire de către deponent   
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