Formular pentru informatiile oferite deponentilor
Informatii de baza referitoare la protectia depozitului
Depozitele constituite la OTP Bank Romania sunt protejate de catre: Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare – FGDB.
Plafon
de Echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit.
acoperire:
Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora
nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni se stabileste de FGDB si se publica
pe site-ul oficial al acestuia, respectiv, www.fgdb.ro.
Daca
aveti
mai Toate depozitele plasate la aceeasi institutie de credit sunt agregate si cuantumul
multe
depozite total este supus plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de
plasate la aceeasi 100.000 EUR.
institutie de credit:
De exemplu, daca un deponent detine un cont de economii in valoare de 90.000 EUR
si un cont curent in care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul in lei al
sumei de 100.000 EUR.
Daca aveti un cont Se aplica plafonul de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 eur
comun
cu
alta separat, pentru fiecare deponent.
persoana
(alte
persoane):
Cu toate acestea:
- depozitele intr-un cont ai carui beneficiari sunt doua sau mai multe persoane in
calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeasi
natura, fara personalitate juridica, sunt agregate si tratate ca si cand ar fi fost plasate
de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR;
- in anumite cazuri, conform art. 62 din Legea 311/2015, depozitele sunt acoperite
peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR. Informatii suplimentare sunt
disponibile la www.fgdb.ro.
Perioada de punere
la
dispozitie
a
compensatiilor
cuvenite in caz de
indisponibilizare
a
depozitelor plasate
la
institutia
de
credit:

Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a
Depozitelor Bancare, cu sediul in Str. Negru Voda nr.3, corp A3, et.2, Bucuresti, cod:
030774, telefon: 021 326 6020, e-mail: comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro.
Aceasta va va pune la dispozitie compensatiile cuvenite (pana la echivalentul in lei al
sumei de 100.000 EUR) in termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au
devenit indisponibile.
Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa
contactati schema de garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde
plata compensatiei poate fi limitat. Informatii suplimentare sunt disponibile la
www.fgdb.ro.

Moneda de plata a compensatiei: RON
Date de contact:
Adresa: Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Bucuresti, cod: 030774, telefon: 021
326 6020, e-mail: comunicare@fgdb.ro.
Informatii suplimentare: www.fgdb.ro
Informatii suplimentare:
-

-

Depozitul dumneavoastra este acoperit de o schema contractuala recunoscuta in mod oficial ca schema
de garantare a depozitelor. In caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la institutia dumneavoastra
de credit, depozitele sunt acoperite in limita plafonului de acoperire stabilit la echivalentul in lei al sumei
de 100.000 EUR;
Datoriile pe care deponentul le are fata de institutia de credit sunt/vor fi luate in considerare la calcularea
compensatiei cuvenite;
Nu se platesc compensatii pentru depozitele care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: in
cazul acestora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni si valoarea lor este inferioara costurilor
administrative care ar fi suportate de schema de garantare a depozitelor pentru efectuarea pl atii

Nota: acest document corespunde Anexei 2 la Legea nr. 311/2015 si a fost completat in conformitate cu detaliile din
acest act normativ privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.

-

compensatiei;
Potrivit art. 62 din Legea 311/2015:
“(1)Deponentii garantati, persoane fizice, care detin depozite incadrate in categoriile prevazute mai jos
beneficiaza de un nivel al garantarii de catre schema de garantare a depozitelor peste plafonul de
garantare stabilit la art. 61 alin. (3), pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata
in cont la institutia de credit in cauza sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alt a
institutie de credit:
a) depozitele care rezulta din tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinatie locativa;
b) depozitele rezultate din evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau
deces al deponentului;
c) depozitele rezultate din incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru
daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept.
(2) Nivelul garantarii prevazut la alin. (1) este stabilit si reconsiderat periodic pe baza evolutiei
indicatorilor statistici relevanti de catre Banca Nationala a Romaniei si publicat pe site-ul sau oficial.”

\

Nota: acest document corespunde Anexei 2 la Legea nr. 311/2015 si a fost completat in conformitate cu detaliile din
acest act normativ privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.

