Act aditional nr. ................... / ...................
la Contractul – Cadru Cont Curent Persoane Fizice/ Contractul de produse si servicii
bancare ...................
privind serviciul de economisire periodica automata pentru ...................
I. DATE IDENTIFICARE BANCA
OTP BANK ROMANIA S.A. , societate administrata in sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, str.Buzesti nr. 6668, Sector 1, inregistrată la Registrul Comertului J40/10296/1995, cod unic de înregistrare 7926069, cod de
identificare fiscala RO 7926069, EUID ROONRC.J39/856/2006 cu capitalul social subscris si varsat
1,829,253,120 RON inregistrată la Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/ 1999, cu numar de inregistrare
operator de date cu caracter personal 2689, prin Sucursala/Agentia__________, cu sediul in
__________________________, nr. de fax ______________, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
___________ cod unic de inregistrare ____________ reprezentata prin ___________in calitate de __________
si prin _______________ in calitate de ______________ numită în continuare “Banca”

II. DATE IDENTIFICARE TITULAR
Nume si prenume: ______________________
Cod client: ____________
Act de identitate:________________________ Serie:_____ Numar:________ Emis de:___________________
CNP/ NIF:________________________________ Data expirare act de identitate:_______________________

III. DATE DESPRE PRODUSELE DISPONIBILE SERVICIULUI
Comisionul de administrare al serviciului de economisire periodica automata este ZERO RON/ luna.
Cont economii/ junior
Cod cont curent debitor: _______________________ Cod cont creditor: _________________________
Suma:___________ Valuta:_______ Periodicitatea transferului:______________ Data activare: ___________
Depozit la termen
Cod cont curent debitor:_____________________________ Cod cont creditor: _________________________
Durata depozitului: __________________________ Rata anuala de dobanda________
Suma initiala: ____________________Valuta:_______
Periodicitatea transferului:______________
Depunere ulterioara:_______________ Data activare: ________________
Optiunea la scadenta: _________________________
Fond deschis de investitii
Informatiile si comunicarile privind fondurile de investitii se vor face conform Contract de Intermediere acceptat si
semnat de catre client.
Fondul de investitii ___________________________ Titlu __________
Atestat/ Decizia C.N.V.M. nr. _____/ ____________ Numar Registru C.N.V.M. _____________________
Cod cont curent debitor:_____________________________ Cod unic de investitor:____________________
Periodicitatea transferului:______________ Data activare: ___________
Suma totala platita: in cifre: _________ in litere: ______________________________ valuta: ________
Valoarea investitiei:________ Comision de subscriere: ___________ Comision de rascumparare: ___________
Ordinea tranzactiilor in cazul in care soldul contului curent este insuficient pentru efectuarea tuturor
transferurilor in aceeasi zi:
- Cont de economii/ junior;
- Depozit la termen;
- Fonduri de investitii.
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IV. CONDITII GENERALE
- Titularul imputerniceste Banca sa transfere sumele destinate economisirii periodice automate pentru fiecare
produs disponibil, respectand si asigurand existenta sumelor minime impuse de acestea, din conturile curente
aferente. Aceste sume sunt precizate in cadrul sectiunii III;
- Produsele disponibile serviciului de economisire / investire periodica automata sunt: contul de economii, l,
depozitele la termen existente in portofoliul OTP Bank Romania S.A. cu maturitatea intre 1-6 luni si fondurile de
investitii romanesti marcate pentru distributie prin serviciul de economisire periodica automata. Toate aceste
produse sunt disponibile si separat clientului;
- In caz de sold insuficient intr-unul din conturile curente alese de catre Titular, tranzactia nu se va realiza si nici
nu se va debita alt cont al Titularului pentru a acoperi eventuala lipsa de fonduri. In cazul in care Titularul opteaza
pentru mai multe produse, iar soldul este suficient pentru a acoperi o parte dintre acestea, tranzactiile se vor
procesa in ordinea stabilita de catre Titular in Sectiunea III;
- In situatia in care Titularul are datorii scadente neachitate fata de Banca derivand din prezentul contract ori din
alte contracte incheiate cu Banca, se va respecta ordinea de prioritati agreata prin fiecare contract, prioritara fiind
achitarea restantelor. Dupa achitarea tuturor datoriilor fata de Banca se va proceda la debitarea conturilor curente
cu sumele destinate economisirii periodice automate;
- Titularul nu poate economisi/ investi decat in valuta produsului disponibil (nu se vor opera schimburi valutare
automate pentru acoperirea eventualei lipsei de fonduri);
- In cazul in care data tranzactiei este o zi nelucratoare, economisirea automata va avea loc in urmatoarea zi
lucratoare;
Sumele existente sau depuse in contul identificat in cadrul sectiunii III de mai sus, exceptand investitiile in fondurile
de investitii, sunt garantate de catre Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar in limitele si in
conformitate cu legislatia in vigoare. Banca este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in
calitate de schema statutara de garantare depozitelor, infiintata prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind
infiintarea si functionarea Fondului de garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei. Plafonul de acoperire per deponent garantat
este stabilit la echivalentul in lei a 100.000 Euro, potrivit art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 privind schemele
de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
- Serviciul de transfer de sume, in numele Titularului, aferent produselor prevazute la Sectiunea III este valabil
pentru o perioada nedeterminata incepand cu data semnarii prezentului act aditional.
CAZURI DE INCETARE A APLICABILITATII SERVICIULUI DE ECONOMISIRE PERIODICA AUTOMATA
Incetarea aplicabilitatii serviciului de economisire periodica automata poate interveni la solicitarea Titularului
cu o notificare prelabila transmisa in conditiile prevazute in cadrul articolului ’Notificari’ din contractul cadru de
cont curent persoane fizice cu 30 de zile inainte de data stabilita pentru incetare.

V. CONDITII PARTICULARE AFERENTE DEPOZITULUI LA TERMEN
- Depozitul la termen se prelungeste automat pe aceeasi perioada de timp, cu rata anuala de dobanda practicata
de OTP Bank Romania S.A. la data prelungirii. In acest caz dobanda calculata se capitalizeaza;
- Lichidarea depozitului, la solicitarea clientului, inainte de scadenta, atrage dupa sine remunerarea sumei
depozitate cu rata anuala de dobanda de cont curent practicata de OTP Bank Romania S.A. pe perioada scursa
de la constituirea depozitului pana la lichidarea acestuia;
- In cazul in care clientul solicita incetarea aplicabilitatii serviciului de economisire periodica automata conform
prezentului act aditional, depozitul la termen constituit va trece in mod automat pe conditii standard in sensul ca
nu se vor mai putea efectua depuneri ulterior constituirii, iar depozitul va ramane valabil astfel cum a fost constituit
pana la lichidarea acestuia;
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- Lichidarea depozitului, la solicitarea clientului, inainte de scadenta, se va efectua numai cu respectarea
termenului de preaviz de 3 zile lucratoare; in acest caz, Banca nu va percepe comision pentru lichidarea
depozitului;
- Depunerea(ile) ulterioara(e) de numerar in contul depozitului(elor) la termen specificat(e) in Sectiunea III, se va
efectua respectand periodicitatea si suma aferenta specificate in aceeasi sectiune; periodicitatea se calculeaza
in functie de data activarii;
- In cazul in care clientul va solicita lichidarea depozitului inainte de implinirea termenului de preaviz, aceasta va
fi posibila in conditiile achitarii unui comision de 0 (zero) %;
- Dobanda achitata clientului se diminueaza cu procentul aferent impozitului pe venituri din dobanzi, in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
- In cazul in care depozitul expira intr-o zi nelucratoare, data scadentei se prelungeste automat pana in urmatoarea
zi lucratoare.
- Nivelul ratei dobanzii anuale mentionat in cadrul sectiunii III de mai sus este fix pe toata perioada angajata, de
la data constituirii depozitului pana la data scadentei; in situatia prelungirii automate, rata anuala de dobanda
acordata va fi cea practicata de Banca in ziua prelungirii contractului si afisata la sediul unitatilor teritoriale, cat si
pe website-ul www.otpbank.ro;
- Sumele provenite din depozite la termen au comision zero de retragere numerar doar in ziua scadentei
depozitului. Exceptia de la aceasta prevedere o constituie depozitele la termen de o luna, ajunse la scadenta,
pentru care se va percepe comisionul de retragere numerar din contul curent, in functie de suma retrasa
Comisionul este valabil pentru retragerile de la ghiseele Bancii;
- Pentru retragerile din contul curent in numerar mai mici de 5.000 EUR sau echivalent, clientul va plati un comision
de 1% din suma retrasa, minim 5 RON sau minim 3 EUR echivalent in valuta contului, pentru sumele in valuta,
cu exceptia Clientului Private Banking, care va fi comisionat conform Taxelor si Comisioanelor aplicabile grupului
Private Banking;
- Pentru toate retragerile in numerar ce depasesc 5.001 EUR sau echivalent, indiferent de provenienta sumelor,
este necesara programarea prealabila cu 1 zi lucratoare in intervalul orar 08:30 – 16:00 la unitatea teritoriala de
unde se face retragerea. In cazul neefectuarii programarii prealabile conform specificatiilor contractuale, nu se va
putea efectua retragerea decat in conditiile in care unitatea teritoriala de la care se efectueaza retragerea, dispune
de un excedent de numerar in casierie cel putin egal cu suma neprogramata - prin aceasta se va intelege ca
retragerea in numerar a sumei neprogramate nu va afecta desfasurarea activitatii cu numerar a unitatii teritoriale
in ziua respectiva - iar in acest caz clientul va plati un comision de retragere pentru plata neprogramata de 0.50%,
care se adauga la comisionul standard de retragere numerar de 0.50% din suma retrasa si se aplica pe client/zi.
Exceptie va face Clientul Private Banking, care va fi comisionat conform Taxelor si Comisioanelor aplicabile
grupului Private Banking catat timp cat Contractul Private Banking este in vigoare.
- Pentru depunerile in numerar, Banca nu percepe comision de depunere;
Sd x d(%)p.a.
- Formula de calcul a dobanzii bonificate este urmatoarea: D = --------------------- x Nr.zile
365
Unde: D = Dobanda bonificata; Nr.zile= Numarul total de zile pentru care se constituie depozitul; Sd = Suma
depozitului; d(%)p.a. = Rata anuala de dobanda exprimata procentual.
- Depozitul la termen poate fi alimentat pana la un sold maxim al acestuia de 500.000 RON sau echivalent. Dupa
acest moment, ordinele de transfer vor ramane valide in sistem pana la anularea lor de catre client, insa nu se
vor mai efectua transferuri peste soldul maxim. Pentru alte ordine de transfer periodice automate, clientul trebuie
sa deschida alt depozit la termen, in conditiile valabile la momentul deschiderii;
- Banca are obligatia de a asigura informarea clientului cu privire la operatiunile efectuate in acest cont de depozit,
prin intermediul unui extras de cont, care se va pune la dispozitia clientului, gratuit, o data pe luna la sediul
unitatilor teritoriale ale Bancii;
- Orice solicitare suplimentara a unui extras de cont, in alte conditii decat cele mentionate la alineatul anterior, va
fi comisionata conform Tarifului de taxe si comisioane practicat de banca.
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VI. CONDITII PARTICULARE AFERENTE FONDURILOR DE INVESTITII
a. Toate operatiunile legate de unitati de fond se desfasoara conform contractului de intermediere unitati de
fond semnat de catre client
b. Suma totala platita in cazul fondului deschis de investitii acopera contravaloarea atat a titlurilor
achizitionate, cat si a comisioanelor aferente tranzactiilor efectuate;
c. Numarul de unitati de fond subscrise, VUAN-ul tranzactiei, cat si valoarea investita, vor fi
comunicate ulterior prin Confirmarea Executarii Tranzactiilor/ Extrasul de cont;
d. Prin semnarea prezentului act aditional sunt de acord si instructez Banca sa debiteze din contul
meu curent de decontare mentionat in cadrul sectiunii III suma mentionata in cadrul aceleiasi sectiuni; am
fost informat asupra faptului ca aceasta instructiune de cumparare este nula daca nu achit contravaloarea
titlurilor; aceasta faciliate este accesibila doar clientilor OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., care
au semnat cererea de adeziune - subscriere cu acordul pentru subscrieri ulterioare fara formular, la
fondurile administrate de aceasta;
e. Prin semnarea prezentului act aditional declar ca am luat la cunostinta si am inteles riscurile aferente
unitatilor de fond, si in particular riscurile asociate prezentului contract de economisire/investire legate de
modificarile ce pot surveni in timp cu privire la costurile previzionate si la piata-tinta a fondurilor pentru care
mi-am exprimat intentia de investire prin debitare automata. Banca m-a informat ca in astfel de cazuri am
dreptul sa solicit Incetarea, cu indeplinirea conditiilor de notificare, a ordinelor de debitare automata ce va
intra in vigoare in 30 zile calendaristice de la inregistrarea notificarii.
f. INCETAREA ORDINULUI DE INVESTITII IN UNITATI DE FOND
g. In cazul in care un fond nu va mai fi considerat adecvat pentru serviciul de economisire periodica automata
sau va fi scos din portofoliu SAI sau al Bancii, ordinul de subscriere automata va fi inchis de catre Banca.
Aceasta inchidere nu va afecta alte ordine de subscriere sau economisire parte din serviciul de economisire
periodica automata agreat cu Banca. Clientul va fi notificat conform contractului de intermediere semnat cu
privire la aceasta situatie.
Clientul poate solicita inchiderea unui ordin de investitii intr-un anumit fond in termen de 30 de zile calendaristice
de la primirea notificarii cu privire la noile costuri anticipate sau a pietei tinta (profilului de risc) al fondului, in
caz contrar se considera ca acesta au fost acceptate tacit.

Am luat la cunostinta de Termenii si Conditiile Generale si Specifice, un exemplar fiindu-mi inmanat, in baza
carora se vor efectua operatiunile in cont si ma oblig sa le respect intocmai. Termenii si Conditiile Generale si
specifice impreuna cu Contractul de produse si servicii bancare constituie Contractul-cadru in relatia cu banca.
Am luat la cunostinta prevederile cuprinse in “Conditiile Generale de Afaceri” si cele cuprinse in prezentul
document. Prezentul act aditional a fost redactat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si a
fost semnat la sediul OTP Bank Romania S.A.

OTP Bank Romania S.A.

Titular

Nume: ...................

Nume: ...................

Semnatura: ………………….

Semnatura: ………………....

Nume: ...................
Semnatura: ………………….
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