
Condiţiile depozitelor bancare preluate de la BC Banca Socială” S.A.  

Denumirea  

depozitului 

 

Termen 

de 

plasare 

Suma  

minimală 

 
MDL/USD/EUR 

Ratele dobînzii din 

01.08.2015 

 

   MDL             USD/EUR 

Completare Retragere 

 

Plata  

dobînzii 

Închiderea  

anticipată 

Prolon

-garea 

“Vacanţa” 

rată -  flotantă  
6          5000/500 6,0 

 

1,5 
Nu Nu 

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

Dacă termenul de 

păstrare : 
- mai mic de 1 lună - "0” 

- mai mare de 1 lună – la 

rata „la vedere” 

 

Da 

«Toamna de aur» 

- rata flotantă 

 

3 

5000/500 

 

2,0 0,2 

Da,  

nelimitat 

După 12 luni, în 

limita de 25% 

din soldul 

contului /o dată 

pe lună,  pînă la 

sold min. 

 

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

- capitaliz. 

Dacă termenul de 

păstrare : 
- mai mic de 1 lună - "0” 

- mai mare de 1 lună – la 

rata „la vedere” 

 

 

Da 
6 5,5 1,5 

12 6,0 1,7 

18 7,0 1,8 

25 7,5 2,0 

30 7,5 2,2 

36 8,0 2,3 

«ANIVERSARE 20 ANI» 

- rata flotantă 

3 

5000/1000 

 

2,0 0,2 

Da,  

nelimitat 
Nu  

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

- capitaliz La rata „la vedere” 

 

 

Da 
6 5,5 1,0 

12 6,0 1,5 

18 7,0 1,5 

24 7,5 2,0 

25 7,5 2,1 

36 8,0 2,3 

120 -  /10000 - 2,7 

 

Da,  

nelimitat 

 

După 60 luni, în 

limita de 10% 

din soldul 

contului /o dată 

pe lună,  pînă la 

sold min. 

 

Lunar: 

- numerar 

 - capitaliz 

Dacă termenul de 

păstrare : 
- mai mic de 60 luni – „la 

vedere” 

- mai mare de 60 luni –la 

rata depozit. cu termenul 

de 60 luni 

 

 

Da 

«BS-ABSOLUT» 

- rata flotantă 

 

6 

7000/1000 

 

5,5 1,0 

Da,  

nelimitat 

5000 lei 

/ 500 Usd/Eur 

pe lună 

 pînă la sold 

min. 

 

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

- capitaliz 
La rata „la vedere” 

 

 

Da 
12 6,0 1,5 

18 7,0 1,7 

24 7,5 2,0 

30 7,5 2,1 

36 8,0 2,3 

 

«CLASICE» 

25 
5000/1000 

 

7,5 2,1 

Nu 

După 25 luni,  

pînă la sold 

min. 

 

Lunar: 

- numerar 

Dacă termenul de 

păstrare : 
- mai mic de 25 luni – „la 

 

 

Da 
30 7,5 2,2 

36 8,0 2,3 



 2 

- rată flotantă 

 

 

 

60 8,0 2,7 

 - la card 

 

vedere” 

- mai mare de 25 luni –la 

rata depozit. cu termenul 

de 25 luni 

«OPTIMAL» 

-rata flotantă 

 

3 

 

1000/100 

 

1,6 0,2 

Da,  

nelimitat 

10000 lei 

/ 1000 Usd/Eur 

pe lună 

 pînă la sold 

min. 

 

 

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

- capitaliz 

La rata „la vedere” 

 

Da 6 4,0 0,4 

12 6,0 0,8 

18 7,0 1,0 

24 7,5 1,1 

36 7,6 - 

„IARNA” 

-rata flotanta 

6 

5000/1000 

5,5 0,5 

Nu Nu 

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

 

La rata „la vedere” 

 

Da 12 6,0 1,5 

25 7,5 2,1 

36 8,0 2,3 

«Confort» 

- rată flotantă 

6 

3000/100 

 

0,5 0,2 

Da,  

nelimitat 

10000 lei 

/ 1000 Usd/Eur 

pe lună 

 pînă la sold 

min. 

 

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

- capitaliz 

Dacă termenul de 

păstrare : 
- mai mic de 24 luni – „la 

vedere” 

- mai mare de 24 luni –la 

rata depozit. cu termenul 

de 24 luni 

 

 

Da 
12 0,5 0,2 

24 2,0 0,5 

36 2,0 0,5 

“Mobil” 

-rata flotanta 

(numai in MDL) 

24 3000/- 2,0 - 
Da,  

nelimitat 

10000 lei 

pe lună  pînă la 

sold min.  

/ în valută fără 

retrageri 

 

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

 

Dacă termenul de 

păstrare : 
- mai mic de 12 luni – „la 

vedere” 

- mai mare de 12 luni –la 

rata depozit. cu termenul 

de 12 luni 

 

 

Da 

«TIMPUL» 

- rată flotantă 

pentru transferuri de 

peste hotare 
(numai in valută USD/EUR) 

 

6 
100 

USD/EUR 
- 0,2 

Da,  

nelimitat 
Da 

 

Lunar: 

- numerar 

 - la card 

 

„La vedere” 

 

 

Da 

 12 

 

Depozitul „la vedere” 

cont.2262 

 

- 15/5 0,5 0,2 Da Da 

La 

închiderea 

contului - 

 

 

- 

 


