
Cerere privind deschiderea unor depozite colaterale 
pentru consemnarea garantiilor materiale 

1. Identificare Solicitant/Societate denumit(a) in continuare “Titular de cont”
Denumire ____________________________________________________________________________ 
cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscala _______________, CIC _______________. 

2. In baza prezentei cereri, Titularul de cont solicita:

Deschiderea, in conditiile mentionate in prezenta Cerere, a     (numar) cont(uri)1 in     (valuta)1  in 
vederea consemnarii garantiei materiale pentru  gestionarul(ii) mentionat(i) mai jos/prevazuti in Anexa, 
denumit(e) in continuare „Conturi de Depozit Colateral” 

Nume si Prenume gestionar 

CNP/ Element unic de 
identificare al gestionarului 

Deschidere Cont de Depozit 
Colateral cu alimentare la 
deschidere 

 DA Suma 
__________ 

IBAN cont curent din care se va alimenta Contul 
de Depozit Colateral la data deschiderii 
RO____RNCB________________ 

 NU 
NOTA: in vederea deschiderii Contului de Depozit Colateral se va prezenta fie copia cartii de identitate in 
termen de valabilitate a gestionarului fie o adresa din partea Titularului de cont care sa contina suplimentar 
fata de informatiile din tabelul de mai sus, si urmatoarele informatii cu privire la gestionar: data nasterii, sex, 
adresa domiciliului, document identitate (tip document, serie, numar, emitent, tara emitent, data emitere, data 
expirare), tara si locul nasterii, cetatenie, tara de rezidenta, nationalitatea. 

3. Dobanzi, comisioane si speze:

3.1. Dobanda 
Soldul fiecarui Cont de Depozit Colateral, deschis pentru fiecare gestionar, va fi bonificat de Banca cu o 
dobanda variabila, echivalenta cu cea acordata de Banca pentru depozitele la termen de 1 an constituite 
de persoanele juridice, conform informatiilor afisate la sediul Bancii si/sau publicate pe site-ul oficial al Bancii 
www.bcr.ro, Banca avand dreptul de a modifica unilateral rata dobanzii. Dobanda se acumuleaza de la data 
alimentarii Contului de Depozit Colateral, pana la data eliberarii integrale a sumelor aflate in Contul de 
Depozit Colateral si se plateste anual sau/si la momentul eliberarii integrale a sumelor din Contul de Depozit 
Colateral conform art. 5 de mai jos. 

3.2. Comisioane 
Pentru orice operatiuni derulate prin Contul de Depozit Colateral, Titularul de Cont va plati comisioanele 
relevante conform Tarifului de comisioane al Bancii publicat pe site-ul acesteia (www.bcr.ro), platibile la data 
efectuarii respectivelor operatiuni. Titularul de Cont autorizeaza in mod expres si neconditionat Banca sa 
debiteze, iar Banca are dreptul sa perceapa contravaloarea comisioanelor mentionate mai sus, cu exceptia 
celui prevazut la alineatul de mai jos, din Contul de Depozit Colateral, diminuand valoarea sumei 
alimentate/eliberate cu contravaloarea comisioanelor datorate conform Tarifului standard de comisioane. 

Comisionul de deschidere: Titularul de cont va plati un comision de deschidere pentru fiecare Cont de 
Depozit Colateral, conform Tarifului de comisioane practicat de Banca, in vigoare la data perceperii acestora, 
platibil la data deschiderii Contului de Depozit Colateral respectiv. Titularul de cont autorizeaza in mod expres 
si neconditionat Banca sa debiteze, iar Banca are dreptul sa perceapa contravaloarea comisionului de 
deschidere din contul curent RO____RNCB________________ deschis pe numele Titularului de cont. 
Mandatul acordat Bancii conform prezentei cereri ramane valabil pe toata durata de functionare a Conturilor 
de Depozit Colateral, nefiind aplicabile dispozitiile art. 2015 din Codul Civil. 
Titularul de cont este de drept in intarziere cu privire la exectuarea obligatiei de plata a comisioanelor catre 
Banca prin simpla implinire a termenului stabilit pentru executarea acestei obligatii. 

1 In cazul in care se solicita deschiderea unui singur cont datele solicitate la punctul 2 din formular se vor completa in tabelul de mai sus, 
iar daca se solicita deschiderea mai multor conturi, datele de la punctul 2 se vor completa in Anexa 
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4. Numire persoane delegate in legatura cu contul(urile) deschise in baza prezentei cereri2: 

 
 nu este necesara imputernicirea unor persoane delegate 

 
 se vor aplica imputernicirile si drepturile aferente contului avand IBAN: 

RO____RNCB________________ (cu exceptia dreptului de ridicare numerar) 
 

 se vor imputernici urmatoarele persoane: 

Nr. Nume, Prenume, CNP/ 
Element unic de identificare 

 

Drepturi delegati Valabilitate (pana la 
revocare/ pana la data de, 
exclusiv) 

1.   Depunere si ridicare documente 
 Ridicare extrase de cont si anexe 
 Depunere numerar 

 

2.   Depunere si ridicare documente 
 Ridicare extrase de cont si anexe 
 Depunere numerar 

 

Nota: modificarea ulterioara a persoanelor delegate pe Contul de Depozit Colateral se va putea face prin 
completarea si transmiterea catre Banca a unui formular standard de Delegatie.  
Pentru persoanele delegate solicitate, Titularul se obliga sa transmita Bancii copiile cartilor de identitate in 
termen de valabilitate ale acestora. 

 
5. Declaratii finale 
Prin semnarea prezentei Cereri, Titularul de Cont declara si confirma: 

• ca accepta conditiile de eliberare a sumelor din Contul de Depozit Colateral, respectiv: 

o eliberare in favoarea gestionarului: 

 pe baza comunicarii scrise data de Titularul Contului, din care sa reiasa ca respectiva 
persoana fizica are dreptul sa ridice garantia materiala si dobanda aferenta calculata 
pana la data eliberarii, impreuna cu confirmarea scrisa de inchidere a Contului de 
Depozit Colateral; 

 la solicitarea gestionarului sau la initiativa bancii in cazul in care Titularul de cont a 
fost radiat si Banca nu a primit nicio solicitare de eliberare integrala pana la data 
radierii; 

o eliberare in favoarea Titularului de Cont, pe baza: 

 titlului executoriu definitiv obtinut impotriva gestionarului (sau angajamentul de plata 
din partea gestionarului) sau 

 dovada/declaratia pe proprie raspundere din partea Titularului de cont a achitarii 
anterioare din alte surse catre gestionarul in cauza a garantiei si dobanzii cuvenite 
pana la data achitarii (declaratia pe propria raspundere a Titularului de cont va 
contine si angajamentul Titularului de cont de a exonera Banca de orice raspundere 
fata de eventualele pretentii ale gestionarului in cazul in care acesta din urma este 
intitulat sa solicite si sa obtina plata sumelor din Contul de Depozit  Colateral) 

• ca isi asuma respectarea reglementarilor legale privind solicitarea de constituire si eliberare a 
garantiilor materiale, precum si faptul ca, in cazul solicitarii transferului conturilor la o alta institutie 
bancara, respecta destinatia garantiilor constituite si isi asuma responsabilitatea privind acuratetea si 
corectitudinea conturilor indicate Bancii pentru transferul sumelor; 

• ca accepta si intelege ca alimentarea conturilor se va face prin depunere in numerar sau prin 
transmiterea catre Banca a unor ordine de plata individuale pe supart hartie sau electronic, precum si 
prin fisiere de plati generate din aplicatiile de plati puse la dispozitie de banca in baza contractelor 
specifice; intelege si accepta ca banca nu va procesa solicitarile de alimentare in baza unor 
instructiuni sub forma de adresa transmise Bancii;  

• ca va transmite bancii copiile cartilor de identitate ale gestionarilor sau informatiile mentionate la  
capitolul 2 (si dupa caz, copii ale cartilor de identitate ale persoanelor delegate numite prin prezenta 

                                                 
2 Se va bifa una dintre cele 3 optiuni  
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Cerere) si ca se obliga obtina acordul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in 
masura in care acesta este necesar, precum si sa-i informeze cu privire la prelucrarea de catre 
Banca a datelor cu caracter personal, in baza prezentei Cereri; 

• ca se obliga sa informeze gestionarii asupra conditiilor de functionare a Contului de Depozit Colateral 
si a conditiilor de eliberare a sumelor anterior mentionate; 

• ca a luat la cunostinta, a citit, a inteles si, prin semnarea prezentului document, accepta prevederile 
Termenilor si Conditiilor Generale de Afaceri pentru persoane juridice si persoane care desfasoara 
activitati independente impreuna cu toate anexele acestora care contin si prevederile specifice 
fiecarui produs si serviciu contractat de Client, astfel cum sunt afisate pe site-ul Bancii www.bcr.ro 
(denumite impreuna “TCGA”), inclusiv dar fara a se limita la prevederile Cap I (in special Sectiunea 
C); Cap II (in special Sectiunea A, Clauzele 2, 3, 4 si 5; Sectiunea C, Clauzele 4 si 5; Sectiunea D 
Clauzele 3, 6, 7, 8, 9, 23 si 25; Sectiunea F Clauzele 3, 5 si 6); Cap III (in special Sectiunea B 
Clauzele 4, 16, 24 si 26; Sectiunea C Clauzele 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 si 14; Sectiunea D Clauza 1; 
Sectiunea E Clauzele 1-6; Sectiunea F); Cap VI (in special Sectiunea A Clauzele 2 si 3; Sectiunea C 
Clauzele 1 - 3; Sectiunea D Clauzele 1 -3; Sectiunea E Clauzele 1 si 2) din TCGA care se refera, 
printre altele, la limitarea raspunderii Bancii, modificarea si incetarea efectelor TCGA, suspendarea 
sau refuzarea executarii obligatiilor contractuale sau a operatiunilor si instructiunilor specifice, 
operarea compensarii conventionale, inchiderea conturilor, limitarea efectelor impreviziunii, 
raspunderea pentru situatiile de caz fortuit sau forta majora, posibilitatea de cesionare a 
documentatiei contractuale si aplicarea legii romane; 

• ca este de acord ca toti termenii si definitiile din prezentul document, scrise cu majuscule, sa aiba 
intelesul care le-a fost conferit in cadrul TCGA, daca contrariul nu rezulta din prezentul document; 

• ca a luat la cunostinta si a inteles pe deplin informatiile necesare pentru identificarea schemei de 
garantare a depozitelor la care participa Banca, asa cum sunt acestea prezentate in Formularul 
pentru informatiile oferite deponentilor (astfel cum sunt anexate la TCGA si afisate pe site-ul Bancii 
www.bcr.ro) al carui continut confirma ca i-a fost furnizat si ca a luat la cunostinta si a inteles pe 
deplin categoriile de depozite excluse de la protectia schemei de garantare a depozitelor, asa cum 
acestea sunt prezentate in Lista depozitelor excluse de la garantare (astfel cum sunt anexate la 
TCGA si afisate pe site-ul Bancii www.bcr.ro) al carei continut confirma ca i-a fost furnizat. 
 
 

Solicitant/Societate  

_____________________________________________________________________  

Nume: _____________________________  

Functie: Reprezentant   

Nume: _____________________________  

Functie: Reprezentant   

Data:  ____________ 
 

 

http://www.bcr.ro/
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ANEXA la  
Cererea privind deschiderea unor depozite colaterale pentru 
consemnarea garantiilor materiale din data de ____________

  
 

 
 
 
 
 

 
Conturile de Depozit Colateral vor fi deschise cu alimentare din cont curent: 

 DA, alimentarea se va face din contul curent avand IBAN RO____RNCB________________  
 NU

 
 
 
 

Persoanele pentru care se solicita deschiderea de Conturi de Depozite Colaterale* 
 

Nr. 
crt. 

Nume si Prenume CNP/ Element unic de 
identificare 

Suma (se va completa 
doar in situatia in care 

conturile vor fi deschise cu 
alimentare din cont curent) 

    
    
    
    
    
    
    

* Pentru toate persoanele mentionate in tabel, in vederea deschiderii contului este necesara fie copia cartii 
de identitate in termen de valabilitate a gestionarilor, fie o adresa din partea Titularului de cont care sa 
contina suplimentar fata de informatiile din tabel  si urmatoarele informatii cu privire la gestionari: data 
nasterii, sex, adresa domiciliu, document identitate (tip document, serie, numar, emitent, tara emitent, data 
emitere, data expirare), tara si localitate nastere, cetatenie, tara de rezidenta  
 
 
 

Solicitant/Societate  

_____________________________________________________________________  

Nume: _____________________________  

Functie: Reprezentant   

Nume: _____________________________  

Functie: Reprezentant   

Data:  ____________     
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