Anexa nr.1
la Proceduri privind deschiderea, modificarea și închiderea
conturilor de depozit în cadrul B.C. “ENERGBANK” S.A.
CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI DE DEPOZIT
I. Informația despre client/deponent:
Datele Clientului/Deponentului
Numele
Prenumele
Telefon fix

Telefon mobil

IDNP

Domiciliu/reședință

Telefon serviciu

Email

Alte date
relevante
II. Informația despre reprezentantul clientului/deponentului:
Datele Reprezentantului clientului/deponentului
Numele
IDNP
Domiciliu/reședință
Prenumele
Telefon fix

Telefon mobil

Telefon serviciu

Email

Documentul in baza căruia este delegate (numărul, data eliberării)

Alte date
relevante
Eu, subsemnatul, datele căruia sunt indicate mai sus, în compartimentul “Informația despre client/deponent”, împuternicesc
B.C. „ENERGBANK” S.A. sa deschidă pe numele meu contul de depozit cu următoarele condiții:
III. Condițiile depozitului:
Numărul contractului
Denumirea depozitului
Valuta depozitului
Suma inițiala a depozitului
Termenul depozitului
Data începerii depozitului
Data expirării depozitului
Rata dobânzii la data deschiderii depozitului
Modalitatea de achitare a dobânzii (card/capitalizare)
Tipul ratei dobânzii(flotanta/fixa)1
Condițiile de retragere parțiala
Condițiile alimentarii depozitului
Suma minima de alimentare a contului
IV. Prin prezenta cerere:
1. Sunt de acord că primirea spre examinare a prezentei Cereri nu duce la apariția obligației Băncii de a deschide contul de
depozit și Banca își rezervă dreptul de a refuza deschiderea contului fără a fi obligația să-mi explice cauza refuzului.
2. Îmi dau acordul expres și necondiționat privind prelucrarea datelor cu caracter personal, puse la dispoziția Băncii în momentul
deschiderii contului de depozit, în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din
08.07.2011;
3. Pe întreaga perioada de valabilitate a contractului-cadru, în scopul exactității și actualizării informației, care se conține în
documentele prezentate, Banca este în drept să solicite de la Agenția Servicii Publice sau oricărui alt sistem informațional,
informația cu privire la Client/Deponent, inclusiv și la datele cu caracter personal.
4. Confirm, că mi-au fost puse la dispoziție pe suport durabil cu suficient timp înainte de a deschide contul de depozit, următoarele
informații:
«Regulile de depunere a mijloacelor bănești de către persoane fizice în B.C. „ENERGBANK” S.A.», în continuare Regulile de
depunere;
«Condițiile depozitului», în continuare Condițiile;
«Tarifele și comisioane aplicate în B.C. „ENERGBANK” S.A., în continuare Tarifele Băncii.
5. Prin semnarea prezentei Cereri, confirm că am luat cunoștință, înțeleg și sânt totalmente de acord cu Regulile de depunere,
Condițiile și Tarifele Băncii, îndrumările informativ-consultative corespunzătoare ale Băncii, și mă oblig să le respect.
6.
La data scadenței, depozitul se prolongheaza la condițiile existente pentru tipul respectiv de depozit la ziua prolongație
(art.1746 alin.(3) pct.3 al Codului Civil al RM). Pentru depozitele care nu mai sunt în grila de depozite ale Băncii, ele se vor
prelungi automat la un alt tip de depozit la condiții asemănătoare.
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Împuternicesc Banca cu dreptul de a accepta în contul meu depuneri de numerar de către terțe persoane în
sumă ce nu depășește 1.000 EUR (sau echivalentul lor) pe cont în valută străină și/sau 20.000 mii lei (sau
echivalentul lor) pe cont în valută națională;
8. Prin prezenta autorizez expres și în mod irevocabil Banca să închidă definitiv contul de depozit în cazul în care
timp de 2 (doi) ani contul de depozit este inactiv în cadrul Băncii, iar soldul contului nu depășește 100 MDL/10
EUR/10 USD.
9. Prin semnarea prezentei Cereri în 2 exemplare (un exemplar va fi înmânat clientului, iar cel de-al doilea exemplar
va rămâne la banca), îmi exprim acordul de voință pentru stabilirea raporturilor juridice între mine în calitate de
Client/Deponent și B.C. „ENERGBANK” S.A.
10. Consimt că prin semnarea prezentei Cereri, aceasta împreună cu Regulile de depunere a mijloacelor bănești de
către persoane fizice în B.C. „ENERGBANK” S.A., Condițiile depozitului și Tarifele și comisioane aplicate în
B.C. „ENERGBANK” S.A. reprezintă contractul-cadru încheiat între mine, în calitate de Client/Deponent și
Bancă. În cazurile, neprevăzute în prezenta Cerere, se aplică legislația Republicii Moldova din domeniu.
11. Banca își rezervă dreptul a utiliza informația furnizată în prezenta cerere pentru a-mi expedia mesaje și informații
promoționale;
12. Depunerile sunt garantate in conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor in
sistemul bancar.
7.

1

In cazul micșorării ratei dobânzii, Banca va notifica pe pagina web www.energbank.com și la ghișeele Băncii cu cel puțin 15
zile înainte de intrare in vigoare a modificărilor. In cazul modificării in mod unilateral a dobânzii in sensul majorării acesteia,
Banca va notifica deponentul despre acest fapt, pe pagina web www.energbank.com si la ghișeele Băncii, fără a fi necesar un
termen de preaviz.
2 In cazul modificării “Regulilor de depunere a mijloacelor bănești de către persoane fizice în B.C. „ENERGBANK” S.A ”, Banca
va notifica pe pagina web www.energbank.com și la ghișeele Băncii cu cel puțin 60 zile înainte de intrare in vigoare a modificărilor
operate.

Data depunerii cererii: ________ / _______/ _____________

L.Ş

Cererea și documentele
au fost primite și verificate:

_____________________
numele / prenumele angajatului
_________________________

Semnătura solicitantului __________________________

Permit deschiderea
contului de depozit:

___________________________
numele / prenumele conducătorului

_______________________
Numărul contului de depozit

_________________________
IBAN

_______________________
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