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Anexa 2 - Formularul pentru informa]ii oferite deponen]ilor

INFORMA}II DE BAZĂ REFERITOARE LA PROTEC}IA DEPOZITELOR

Depozitele constituite la Raiffeisen Bank 
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:
(suma efectiv garantată din totalul 
depozitului)

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro per 
deponent per Bancă. 
Sunt acoperite peste 100.000 Euro, pentru 12 
luni, depozitele care rezultă din : 
a) tranzac]ii imobiliare referitoare la bunuri 

imobile cu destina]ie locativă;
b) evenimentul pensionării, disponibilizării, 

din situa]ia de invaliditate sau deces al 
deponentului; 

c) \ncasarea unor indemniza]ii de asigurare sau 
a unor compensa]ii pentru daune rezultate din 
infrac]iuni 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. 
Deponen]ii persoane fizice au obliga]ia de a 
informa Banca completând formularul pus la 
dispozi]ie în orice unitate a Băncii și prezentând, 
dacă este cazul, documentele justificative 
solicitate de aceasta, ori de cate ori urmează 
să încaseze în cont sume provenind din sursele 
men]ionate la lit. a) – c) de mai sus.

Dacă ave]i mai multe depozite plasate la 
aceeași bancă:

Toate depozitele plasate la aceeași bancă 
sunt însumate și valoarea totală este supusă 
plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în 
lei al sumei de 100.000 Euro. 
Exemplu: Dacă un deponent de]ine un cont de 
economii în valoare de 90.000 Euro și un cont 
curent în care are 20.000 Euro, acesta va primi 
o compensa]ie în valoare de 100.000 Euro, 
echivalent în lei.

Dacă ave]i un cont comun cu altă persoană – 
Contul comun este contul deschis pe numele 
a două sau mai multe persoane, fiecare 
având calitatea de titular:

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la 
echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro 
separat, pentru fiecare titular al contului. 
Excep]ie: În cazul depozitelor plasate într-
un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai 
multe persoane în calitatea lor de membri ai 
unei asocia]ii lucrative, asocieri sau grupări de 
aceeași natură, fără personalitate juridica, sunt 
însumate și tratate ca și când ar fi fost plasate 
de un singur deponent, pentru calculul limitei de 
100.000 Euro.
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Perioada de punere la dispozi]ie a 
compensa]iilor cuvenite în caz de 
indisponibilizare a depozitelor:

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele 
au devenit indisponibile. Dreptul deponen]ilor 
garanta]i de a primi compensa]iile cuvenite 
se prescrie la îndeplinirea termenului de 5 ani 
de la data la care FGDB pune compensa]iile la 
dispozi]ia deponen]ilor.

Moneda de plată a compensa]iei: RON (lei)

Date de contact Raiffeisen Bank: Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București, 
cod 014476
Telefon: +4021.306.1000
www.raiffeisen.ro

Date de contact FGDB: Adresa: str. Negru Voda nr.3, București,  
cod: 030774, telefon: 021.326.60.20,  
e-mail: comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro

Informa]ii suplimentare: Plata compensa]iilor se face de către FGDB, 
prin intermediul băncilor mandatate, în 
cazul în care Banca nu este în măsură să-și 
îndeplinească obliga]iile de plată conform 
condi]iilor contractuale și legale aplicabile. 
Compensa]ia = suma depozitelor garantate 
+ dobânda cuvenită – rate, comisioane, 
alte datorii către Bancă, exigibile la data 
indisponibilizării depozitelor.


