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

INFORMA}II DE BAZ~ REFERITOARE LA PROTEC}IA DEPOZITELOR

Depozitele constituite la Raiffeisen Bank 
sunt protejate de c`tre:

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – 
FGDB.
FGDB este schema de garantare a depozitelor 
statutar` oficial recunoscut` în România. 

Plafon de acoperire:
(suma efectiv garantat` din totalul depozitului)

Echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro per 
deponent per banc`. 
Sunt acoperite peste 100.000 Euro, pentru 12 
luni, depozitele care rezult` din: 

a) Tranzac]ii imobiliare referitoare la bunuri 
imobile cu destina]ie locativ`; 
b) Evenimentul pension`rii, disponibiliz`rii, 
din situa]ia de invaliditate sau deces al 
deponentului; 
c) Încasarea unor indemniza]ii de 
asigurare sau a unor compensa]ii pentru 
daune rezultate din infrac]iuni sau pentru 
condamn`ri pe nedrept. 
În aceste cazuri, plafonul de garantare 
este stabilit [i reconsiderat periodic de BNR 
[i publicat pe site-ul s`u oficial. Deponen]ii 
persoane fizice au obliga]ia de a informa 
Banca completând formularul pus la 
dispozi]ie în orice unitate a B`ncii [i 
prezentând, dac` este cazul, documentele 
justificative solicitate de aceasta ori de 
cåte ori urmeaz` s` încaseze în cont sume 
provenind din sursele men]ionate la lit. a) – c) 
de mai sus.  

Dac` ave]i mai multe depozite plasate la 
aceea[i banc`:

Toate depozitele plasate la aceea[i banc` 
sunt însumate [i valoarea total` este supus` 
plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în 
Lei al sumei de 100.000 Euro. 
Exemplu: dac` un deponent de]ine un cont de 
economii în valoare de 90.000 Euro [i un cont 
curent în care are 20.000 Euro, acesta va primi 
o compensa]ie în valoare de 100.000 Euro, 
echivalent Lei.  
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Dac` ave]i un cont comun cu alt` persoan` 
– Contul comun este contul deschis pe 
numele a dou` sau mai multe persoane, 
fiecare având calitatea de titular:

Se aplic` 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 c`rui beneficiari sunt dou` sau mai 
multe persoane în calitatea lor de membri ai 
unei asocia]ii lucrative, asocieri sau grup`ri de 
aceea[i natur`, f`r` personalitate juridic`, sunt 
\nsumate [i tratate ca [i când ar fi fost plasate 
de un singur deponent, pentru calculul limitei 
de 100.000 Euro. 

Perioada de punere la dispozi]ie a 
compensa]iilor cuvenite în caz de 
indisponibilizare a depozitelor:

7 zile lucr`toare 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.

Moned` de plat` a compensa]iei: RON (Lei)

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

Date de contact FGDB:
Adresa: Str. Negru Vod` nr.3, Bucure[ti, 
cod: 030774; Telefon 021.326.60.20 
E-mail: comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro

Informa]ii suplimentare:

Plata compensa]iilor se face de c`tre FGDB, prin 
intermediul b`ncilor mandatate, în cazul în care 
banca nu este în masur` s`-[i îndeplineasc` 
obliga]iile de plat` conform condi]iilor 
contractuale [i legale aplicabile. Compensa]ia 
= Suma depozitelor garantate + 
dobânda cuvenit` – rate, comisioane, 
alte datorii c`tre banc`, exigibile la data 
indisponibiliz`rii depozitelor. 

Confirmare primire de c`tre deponent:
Nume Prenume/Denumire:_____________________________________________________________________
CNP/CUI : ___________________________________________________________________________________
Nume Reprezentant legal/Reprezentant autorizat/Mandatar (dacă este cazul): ___________________
_____________________________________________________________________________________________
Semn`tur`:___________________________________________________Dat`:__________________________
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LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE 

1. Depozite ale unei insti]u]ii de credit f`cute în nume [i cont propriu, cu respectarea prevederilor 
art. 64 alin. (2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor [i Fondul de 
Garantare a depozitelor bancare. 
2. Instrumente care se încadreaz` în defini]ia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la 
art. 4 alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
3. Depozitele rezultate din tranzac]ii în leg`tur` cu care au fost pronun]ate hot`râri judec`tore[ti 
definitive de condamnare pentru infrac]iunea de sp`lare a banilor, potrivit legisla]iei în domeniul 
prevenirii [i combaterii sp`l`rii banilor. Încadrarea depozitelor în aceast` categorie se realizeaz` 
în schema de garantare a depozitelor, pe baza informa]iilor primite de la autorit`]ile competente, 
de la institu]ia de credit ale c`rei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat 
de instan]`, dup` caz. 
4. Depozite ale institu]iilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
5. Depozite ale firmelor de investi]ii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificat` pân` la momentul când acestea 
devin indisponibile, potrivit legisla]iei în domeniul prevenirii [i combaterii sp`l`rii banilor. 
7. Depozite ale asiguratorilor [i reasiguratorilor, astfel cum sunt ace[tia defini]i la art. 2 lit. A pct. 
5 [i 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare [i supravegherea asigur`rilor, cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare. 
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legisla]ia 
pie]ei de capital. 
9. Depozite ale fondurilor de pensii. 
10. Depozite ale autorit`]ilor publice centrale, locale [i regionale. 
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institu]ia de credit, precum [i obliga]ii care izvor`sc 
din accept`ri proprii [i bilete la ordin. 
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