
BONUSURI DE DOBÂNDĂ DE LOIALITATE acordate clien ţilor persoane fizice 
pentru produsele de economisire (% pe an) 

Clienti care incaseaza salariul sau veniturile asimilate , cu exceptia pensiei, printr -un cont deschis 
la BCR  

Clienţii care semnează cererea de virare a salariului/ veniturilor asimilate sau il incaseaza deja prin BCR 
beneficiază de un bonus de dobândă de: 

• 0,20% peste dobânda standard aferentă depozitelor la termen cu dobândă fixă în RON, EUR şi 
USD cu maturitate de la 1 lună la 12 luni inclusiv, indiferent de  sumă 

• 0,15% peste dobânda standard aferentă conturilor de economii în RON, EUR şi USD, bonus 
valabil 3 luni de la data acordării. 

Aceste rate de dobândă se aplică exclusiv: 
• depozitelor nou deschise, indiferent de canalul prin care sunt constituite (unităţile băncii, Click sau 

Alo 24 Banking BCR) 
• depozitelor deschise după data de 18.08.2012, la data prelungirii automate, indiferent de canalul 

prin care au fost constituite 
• depozite deschise inainte de 18.08.2012 – pentru acordarea bonusului este necesara 

redeschiderea depozitului 
• conturilor de economii nou deschise şi, la cerea clientului, şi pentru cele aflate în sold.  

Clienti care incaseaza pensia printr -un cont deschis la BCR si care detin Pachetul de Cont Curent 
„COMOD BCR” 

Depozitele la termen de 1*, 3, 6 sau 12 luni cu dobândă fixă standard sau promoţională în RON, EUR sau 
USD deschise de către clienţii care deţin un pachet COMOD BCR şi îşi încasează pensia prin BCR, 
beneficiază de un bonus de dobândă de 0,20% pe an, aplicabil atât la deschiderea depozitelor cât şi 
prelungirilor ulterioare. 
*depozitelor la termen de 1 lună incluse în pachete Comod deschise înainte de data de 27 aprilie 2013 nu 
li se aplica bonusul de 0.20%. 

Clienti minori care de tin Pachetul de Cont Curent „X -Teen”  

Planurile de economii în RON sau EUR deschise pe numele clienţilor minori care deţin un pachet X-Teen 
BCR, beneficiază de un bonus de dobândă de 0,20% pe an, aplicabil atât la deschiderea planurilor de 
economii cât şi prelungirilor automate. 

Clienti care deschid depozite la termen prin interm ediul serviciului de efectuare operatiu ni prin 
Click 24 Banking BCR si Alo 24 Banking 

Depozitele la termen cu dobândă fixă în RON, EUR şi USD, deschise prin intermediul Click sau Alo 24 
Banking BCR, beneficiază de un bonus fix de dobândă de 0,10% pe an faţă de dobânda standard, 
aplicabil atât la deschiderea depozitelor cât şi prelungirilor ulterioare. 
Bonusurile de loialitate sunt fixe pe maturitatea depozitului / planului de economii sau pe perioada de 3 luni in cazul 
conturilor de economii. 
Nu se cumulează intre ele si se adauga peste nivelul dobanzii standard in vigoare la data deschiderii / prelungirii 
automate (la prelungirea automata se actualizeaza bonusul cu valoarea in vigoare). 
In cazul clientilor care incaseaza salariul/ veniturile asimilate prin cont BCR si deschid produsul de economisire prin 
intermediul Click si Alo 24 Banking BCR, acestia vor beneficia de cel mai mare dintre cele doua bonusuri (pentru 
incasare salariu/ venituri asimilate si pentru deschidere prin Click si Alo 24 Banking BCR). 
 

 

Depozitele la termen constituite pe termen de minim  12 luni şi Planul de economii BCR beneficiaz ă 
de comision zero la lichidarea în numerar la prima scaden ţă sau oricând dup ă aceast ă dată.           
In cazul depozitelor  pe termen mai mic de 12 luni  lichidate inainte de scadenta, respectiv a  
depozitelor la termen constituite pe termen de mini m 12 luni şi Planurilor de economii BCR 
lichidate inainte de prima scadenta, se aplica o do banda de 0.01% pe an. 

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 in sistemul bancar din 
România, www.fgdb.ro. 



Dobânzi STANDARD practicate de BCR începând cu data de 01.09.2013  
pentru contul curent şi produsele de economisire destinate persoanelor fi zice 

 

PLANUL DE ECONOMII BCR DESCHIS LA GHI ŞEELE BĂNCII, 
CU DOBÂNDĂ FIXĂ (% pe an) 

Plan de economii    RON EUR 
-  Bonus de dobând ă de 0.25%- se acordă dacă planul 
de economii se prelungeşte la scadenţă iar graficul de 
depuneri anterior şi viitor este respectat; se aplică pe 
următoarea scadenţă. 
- În cazul in care graficul lunar de depuneri nu este 
îndeplinit, dobânda care se aplică la întreg soldul de la 
ultima dată scadentă până la data îndeplinirii graficului de 
depuneri este: 
o RON: dobândă standard minus 4 pp; 
o EUR: dobânda standard minus 1.5 pp. 
- Dobânda care se aplica sumelor care depăşesc suma 
maximă acumulată pe parcursul unei scadenţe este: 
RON: 1.00%; EUR: 0.25%. 

12 luni 4,25 2,00 

Sumă minimă de deschidere:  
- RON: 50 RON (adulţi) sau 40 RON (minori) 
- EUR: 10 EUR (adulţi sau minori) 

 

DEPOZITE LA TERMEN ÎN RON DESCHISE LA GHI ŞEELE BĂNCII, 
CU DOBÂNDĂ FIXĂ (% pe an) 

Depozite la 
termen cu 

dobând ă fixă: 

până la 20.000 RON 
inclusiv: 

între 20.000 RON exclusiv şi 
100.000 RON exclusiv: 

peste 100.000 RON 
inclusiv: 

cu plata la scadenţă cu plata la scadenţă cu plata la scadenţă 

- 1 lun ă 3,00 3,05 3,10 

- 3 luni 3,20 3,30 3,40 

- 6 luni 3,40 3,45 3,50 

- 12 luni 3,50 3,55 3.60 

 

- MAXIPLUS - 
24 luni cu 

plata 
dobânzii la 
scaden ţă 

4.00% p.a., indiferent de 
tran şa de sum ă 

În cazul în care depozitele vor fi lichidate înainte de data 
scadenţei, clienţii vor beneficia de următoarele dobânzi, 
fixe, în funcţie de data lichidării, aplicabile pe perioada 
cuprinsă între data deschiderii şi data lichidării depozitului: 
- depozite lichidate până la 6 luni: 1,00% p.a. 
- depozite lichidate în perioada 6-12 luni: 1,75% p.a. 
- Depozite lichidate în perioada 12-18 luni: 2,50% p.a. 
- Depozite lichidate în perioada 18-24 luni: 3,00% p.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEPOZITELE LA TERMEN ÎN VALUTĂ, DESCHISE LA GHIŞEELE BĂNCII,  

CU DOBÂNDĂ FIXĂ (% pe an) 
Depozite la 
termen cu 
dobând ă 

fixă 
(cu plata dobânzii 

la scadenţă): 

până la 
20.000 
EUR 

inclusiv: 

Între 20.000 
EUR exclusiv 
şi 50.000 EUR 

exclusiv: 

peste 
50.000 
EUR 

inclusiv: 

până la 
20.000 
USD 

inclusiv: 

între 20.000 
USD exclusiv 
şi 50.000 

USD exclusiv 

peste 
50.000 
USD 

inclusiv: 

- 1 lun ă 1,50 1,55 1,60 0,90 0,95 1,00 
- 3 luni  1,60 1,65 1,70 1,10 1,15 1,20 
- 6 luni  1,70 1,75 1,80 1,20 1,30 1,40 
- 12 luni  1,90 1,95 2,00 1,40 1,50 1,60 

- MAXIPLUS- 
24 luni EUR 

cu plata 
dobânzii la 
scaden ţă 

2,20% p.a., indiferent de 
tranşa de sumă 

In cazul în care depozitele vor fi lichidate înainte de 
data scadenţei, clienţii vor beneficia de următoarele 
dobânzi, fixe, în funcţie de data lichidării, aplicabile pe 
perioada cuprinsă între data deschiderii şi data 
lichidării depozitului: 
- Depozite lichidate până la 6 luni: 1.00% p.a. 
- Depozite lichidate în perioada 6-12 luni: 1,25%p.a. 
- Depozite lichidate în perioada 12-18 luni: 1.50%p.a. 
- Depozite lichidate în perioada 18-24 luni: 2.00% p.a. 

 
 

ALTE RESURSE     

 
Contul curent:  

0,01% p.a., aplicabilă pentru conturile curente în lei (exclusiv cele care au ataşate carduri 
de debit Zâmbet, pentru care dobânda este 0%, şi cele incluse în cadrul pachetelor de 
cont curent ClasiCont, ExtraCont şi TotalCont) şi valută (EUR & USD),  
Dobânda se calculează pentru un sold minim de 10 RON pentru conturile in lei sau 100 
EUR/USD pentru cele in valută 
Conturi ClasiCont, ExtraCont si TotalCont: 4% p.a., aplicabilă pentru sumele de până la 
10.000 RON, dacă valoarea tranzacţiilor bancare la POS efectuate pe parcursul unei luni 
prin intermediul cardului/ cardurilor de debit ataşat/e Contului Curent inclus în Pachet 
este de minimum 1.500 RON. În caz contrar, nu se bonifică dobândă. 

 0.01% p.a. pentru c onturile escrow si depozitele colaterale pentru Pr ima Casa 

Contul de 
economii 

(MAXICONT) 
cu dobanda 

variabila        
(% pe an): 

 până la 3,000 
exclusiv: 

între 3,000 
– 10,000 
exclusiv: 

între  
10,000 

– 50,000 
exclusiv: 

între  
50.000 – 
200,000 

exclusiv: 

200,000 şi 
peste: 

RON 2,20 2,70 3,00 3,10 3,25 
 

până la 
4.000 

exclusiv: 

între  
4.000 

inclusiv 
– 12.000 
exclusiv: 

între  
12.000 

inclusiv 
– 60.000 
exclusiv: 

între  
60.000 

inclusiv – 
160.000 
exclusiv 

peste 
160.000 
inclusiv 

EUR 1,00 1,05 1,10 1,35 1,60 
USD 0,50 0,60 0,80 0,90 1,00 



Dobânzi STANDARD practicate de BCR pentru produse e xistente în portofoliu, retrase din 
oferta b ăncii 

 

 
ALTE RESURSE ÎN VALUT Ă (% pe an) 

Depozite la termen în valut ă cu 
dobând ă fix ă: 

până la 
20,000 
EUR 

inclusiv 

între 
20,000 
EUR 

exclusiv 
şi 50.000 

EURO 
exclusiv 

peste 
50,000 
EUR 

inclusiv 

până la 
20,000 USD 

inclusiv 

între  
20,000 
USD 

exclusiv 
şi 50.000 

USD 
exclusiv 

peste 
50,000 
USD 

inclusiv 

- 2 luni 1,50 1,55 1,60 1,00 1,05 1,10 
- 9 luni 1,70 1,75 1,80 1,20 1,30 1,40 

- 12 luni (plata dob. lunar) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
- 18 luni (plata dob. la scadenţă) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
- 24 luni (plata dob. semestriala) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
- 36 luni (plata dob. semestriala) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
- Planul de economii 24 luni EUR 2.00 indiferent de transa de suma    

Alte valute  CHF GBP 

 3 luni 0,50 0,75 
6 luni 0,50 1,00 

12 luni 0,75 1,50 
 

ALTE RESURSE ÎN RON (% pe an ) 

Depozite la termen cu dobând ă 
variabil ă* 

 

până la 
20.000 
RON 

inclusiv: 

între 
20.000 RON 
exclusiv şi 

100.000 
RON 

exclusiv: 

peste 
100.000 

RON 
inclusiv: 

până la 
20.000 

inclusiv: 

între  
20.000 
RON 

exclusiv şi 
100.000 

RON 
exclusiv: 

peste 
100.000 

RON 
inclusiv: 

cu 
plata la 

scadenţă 

cu plata la 
scadenţă 

cu 
plata la 

scadenţă 

cu plata 
lunară 

cu plata 
lunară 

cu plata 
lunară 

- 1 lună 1,75 1,75 1,75 - - - 
- 3 luni 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
- 6 luni 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
- 9 luni 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

- 12 luni 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
- 18 luni 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
- 24 luni 

(plata semestrială a dobânzii) 
1,75 1,75 1,75 

 

- 36 luni 
(plata semestrială a dobânzii) 

1,75 1,75 1,75 

Depozite la termen în lei cu 
dobând ă fixa** 

 

până la 
20.000 
RON 

inclusiv: 

între  
20.000 RON 
exclusiv şi 

100.000 
RON 

exclusiv: 

peste 
100.000 

RON 
inclusiv: 

cu 
plata la 

scadenţă 

cu plata la 
scadenţă 

cu 
plata la 

scadenţă 
- 2 luni 3,00 3,05 3,10 
- 9 luni 3,40 3,45 3,50 

- 24 luni cu plata semestriala a 
dobânzii 

3,50, 
indiferent 

de 
tranşa de 

sumă 

În cazul în care depozitele 
vor fi lichidate înainte de 

data scadenţei, clienţii vor 
beneficia de o dobândă de 

1,50% p.a. 
-Planul de economii 24 luni RON 4,00 indiferent de transa de suma 


