Dobânzi STANDARD practicate de BCR începând cu data de 01.01.2019
pentru produsele de economisire destinate persoanelor fizice

PLANUL DE ECONOMII BCR PENTRU COPII (% pe an, dobândă fixă)
Depuneri minime lunare

40 RON

Dobândă standard

1,90*
Pe perioada neîndeplinirii graficului lunar de depuneri
dobânda standard minus 1,00
Sumelor care depăşesc suma maximă acumulată pe parcursul unei scadenţe li se aplică o dobândă de 0,10
*formată din dobânda aplicabilă planurilor de economii pentru adulţi plus bonus pentru minori egal cu 0,70
DEPOZITE LA TERMEN (% pe an, dobândă fixă)
Termen
1 lună*
3 luni
6 luni
12 luni

RON
>= 500 RON**
0,10
0,45
0,75
1,05

EUR
>=200 EUR**
0,01
0,01
0,05
0,10

USD
>=200 USD**
0,01
0,05
0,10
0,20

În cazul lichidării înainte de
În cazul lichidării înainte de
termen, se acordă următoarea
termen, se acordă
Maxiplus 24
dobândă, în funcţie de momentul
următoarea dobândă, în
luni (indiferent
1,40 lichidării:
0,20 funcţie de momentul lichidării
de sumă)
- 0-12 luni: 0,60
- 0 -12 luni: 0,05
- 12-18 luni: 0,70
- 12-18 luni: 0,10
- 18-24 luni: 0,95
- 18-24 luni: 0,15
*Dobândă aplicabilă şi depozitelor colaterale pentru garantarea creditelor (excepţie Prima Casă), cardurilor de credit
şi scrisorilor de garanţie bancară deschise sau a căror dobândă a expirat începând cu 06.01.2014
** Dobânzi aplicabile şi la prelungirea depozitelor cu dobandă fixă deschise înainte de 05.01.2015, cu sold mai mic
de 500RON / 200EUR / 200USD
Notă: Pentru depozitele de minim 10.000 RON dobânda poate fi negociată.
CONTUL DE ECONOMII MAXICONT (% pe an, dobândă variabilă)
Valuta
Sold minim
Dobândă

RON
>= 500 RON
0,30

EUR
>=250 EUR
0,05

USD
>=250 USD
0,10

PLANUL DE ECONOMII BCR PENTRU ADULTI (% pe an, dobanda fixă)
Depuneri minime lunare

50 RON

Dobândă standard

1,20
Pe perioada neîndeplinirii graficului lunar de depuneri
Dobânda standard minus 0,55
Sumelor care depăşesc suma maximă acumulată pe parcursul unei scadenţe li se aplică o dobândă de 0,10
BONUSURI DE LOIALITATE (% pe an)
1. Depozite in lei pe 12 sau 24 luni, deschise prin George: 0,30 - aplicabil depozitelor deschise pana la 29.01.2019
2. Depozite la termen in lei, termen 3-12 luni:
- 0,30 pentru clienţii care încasează salariul sau alte venituri lunare (exceptie pensie) în cont BCR
- 0,20 pentru clienţii care încasează pensia in cont BCR
3. Planuri de economii pentru copii şi adulţi:
- 0,20 la prelungirea planului în condiţiile îndeplinirii graficului de depuneri
Bonusurile sunt fixe pe maturitatea depozitului.Se adaugă peste nivelul dobânzii standard, în vigoare la data
deschiderii / prelungirii automate; nu se cumulează între ele şi nu se adaugă produselor promoţionale.

DOBÂNDĂ LA VEDERE (% pe an)
0, aplicabilă conturilor şi pachetelor de cont curent precum şi depozitelor la termen şi planurilor de economii lichidate
înainte de termen şi conturilor de economii dacă soldul minim nu este menţinut minim 1 lună, pentru cele în RON,
respectiv 3 luni pentru cele în valută

Produse existente în portofoliu, retrase din oferta băncii
DEPOZITE LA TERMEN CU DOBÂNDĂ FIXĂ (% pe an)
Termen

RON

2 luni
9 luni
12 luni (dob. lunară)
18 luni

0,05
0,35
0,55
Lichidare înainte de
termen: 0,10
-

24 luni (dob. semestrială)

EUR

USD

0,01
0,05
0,05
0,05

0,01
0,10
0,10
0,10

0,05

0,10

36 luni (dob. semestrială)
0,05
Planul de economii 12 luni*
0,10
Planul de economii 24 luni*
0,55
0,10
*- Pe perioada neîndeplinirii graficului lunar de depuneri se
Alte valute
CHF
aplică dobânda standard minus 0,55 (RON), respectiv minus
3 luni
0,01
0.10 (EUR)
- La prelungire Planurilor de economii in RON, în condiţiile
îndeplinirii graficului de depuneri, se acordă bonus de
6 luni
0,01
dobândă de 0,20
- Sumelor care depăşesc suma maximă acumulată pe
12 luni
0,01
parcursul unei scadenţe se aplică: RON: 0,10; EUR: 0,05
DEPOZITE LA TERMEN ÎN RON CU DOBÂNDĂ VARIABILĂ (% pe an)
Termen
Dobândă
1 – 3 luni
0,10
Dobânzile se aplică indiferent de valoarea depozitului
6 – 36 luni
0,10

0,10
GBP
0,05
0,10
0,15

Banca Comercială Română este participantă la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din România, figurând pe lista instituţiilor de credit participante la
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din România ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la
acestea, în limita plafonului stabilit periodic de către acesta, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR echivalent în lei per deponent per bancă. Această listă
poate fi consultată de către Client direct pe pagina de internet a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar din România, www.fgdb.ro.

