
CERERE DE DESCHIDERE CONT IDEAL MICRO BCR IN LEI/VALUTA 

I. Identificare Solicitant/Societate denumita in continuare “Titular de cont”,
Denumire ________________________________________________________________________
cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscala  _______________ CIC _______________.

II. In baza prezentei cereri, solicitam deschiderea si administrarea Contului Ideal BCR:
Valuta Suma depusa la deschiderea Contului Ideal BCR 

 RON 
 EUR 
 USD 

III. Dobanzi, comisioane si detalii operationale
Banca calculeaza si bonifica dobanda la disponibilitatile inregistrate in Contul Ideal BCR conform Anexei
la prezenta Cerere de deschidere Cont Ideal BCR. Informatiile prevazute in Anexa sunt revizuite
periodic de catre Banca.
Dobanda aferenta Contului Ideal Micro BCR este variabila, diferentiata pe transe valorice in functie de 
soldul zilnic al Contului Ideal Micro BCR. Nivelul transelor valorice, al dobanzilor aferente, suma minima 
de deschidere a contului, suma minima depusa/operatiune si suma minima retrasa/operatiune sunt 
afisate la loc vizibil la sediile entitatilor functionale ale Bancii. 
Titularul de cont este de acord cu rata dobanzii stabilita de catre Banca si cu modul in care Banca 
calculeaza si bonifica dobanda. Pentru Contul Ideal Micro BCR Banca bonifica dobanda astfel: 
- lunar, in ziua din luna corespunzatoare datei in care s-a deschis contul, in Contul Ideal Micro BCR
- la data lichidarii acestui cont.
In cazul in care, dupa efectuarea unei retrageri, soldul aferent Contului Ideal Micro BCR este inferior
sumei minime stabilite de catre banca pentru deschiderea Contului Ideal Micro BCR, atunci Banca va
calcula si bonifica dobanda aferenta disponibilitatilor la vedere.
Titularul de cont se obliga sa plateasca Bancii comisioanele, taxele si spezele datorate pentru
operatiunile efectuate si serviciile prestate pentru punerea in practica a prezentei Cereri de Cont Ideal
Micro BCR, conform Tarifului standard de comisioane BCR pentru persoane juridice, in vigoare la data
efectuarii/prestarii/inregistrarii acestora.
Titularul de cont este de drept in intarziere cu privire la executarea obligatiei de plata a comisioanelor
catre BCR.
Banca preia automat din contul/subcontul bancar curent in aceeasi valuta comisioanele, taxele si
spezele datorate de Titularul de cont.
Efectuarea de operatiuni de depunere si retragere (in limita disponibilului existent) in Contul Ideal BCR
se realizeaza cu respectarea sumei minime/operatiune stabilita de Banca.

IV. Lichidarea si inchiderea Contului Ideal BCR
- la cererea Titularului de cont
- din initiativa Bancii daca pentru o perioada de 6 luni consecutive soldul zilnic al Contului Ideal BCR
este zero;
- la initiativa Bancii, prin denuntare unilaterala, cu o notificare prelabila de 10 zile;
- in cazul primirii la banca a unor titluri executorii definitive, in functie de cerintele titlului respectiv,
banca va lichida contul(rile) Ideal BCR, pana la concurenta sumei inscrisa in titlu  sau de catre Banca.
V. Declaratii finale:
Clientul, prin reprezentantul(ii) sau(i) legal(i) declara ca a luat la cunostinta, a înteles si este de acord cu
urmatoarele:

Banca Comercială Română S.A. 
Societate administrată în sistem dualist 
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,  sector 6, 
București, cod poștal 060013 
www.bcr.ro 

contact.center@bcr.ro 

InfoBCR: *2227 apelabil din rețelele 
Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  

+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea
din România sau din străinătate

Înmatriculată la Registrul 
Comerţului: J40/90/1991 

Înmatriculată la Registrul 
Instituțiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 

Cod Unic de Înregistrare: RO 361757 

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei 

SWIFT: RNCB RO BU 



• accepta in mod expres riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiata prezenta Cerere in
conformitate cu art. 1271 al. 3 lit. c) din Codul Civil si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu 
aceasta Cerere; 
• recunoaste si accepta dreptul Bancii de a stabili si modifica unilateral nivelul sumei minime de

deschidere a Contului Ideal BCR, nivelul sumei minime depuse/operatiune, al sumei minime 
retrase/operatiune, nivelul transelor valorice in functie de care se calculeaza dobanda, nivelul si modul 
de calcul si bonificare a dobanzii, nivelul si modul de percepere a comisioanelor aferente operatiunilor 
efectuate prin conturile/subconturile Solicitantul pentru punerea in practica a prezentei Cereri, prin 
afisarea tuturor modificarilor la loc vizibil la sediile entitatilor functionale; suma minima de deschidere a 
Contului Ideal BCR, suma minima depusa/operatiune, suma minima retrasa/operatiune, nivelul transelor 
valorice in functie de care se calculeaza dobanda si nivelul dobanzilor aferente, valabile la data semnarii 
prezentei Conventii, sunt cele prevazute in anexa privind conditiile de deschidere si functionare a 
Contului Ideal BCR; 
• 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; 
• 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; 
• a luat la cunostinta, a citit si acceptat in mod expres prevederile Termenilor si Conditiilor Generale

de Afaceri pentru persoane juridice si persoane care desfasoara activitati indepenedente impreuna cu 
toate anexele acestora (astfel cum sunt afisate pe site-ul Bancii www.bcr.ro) (denumit Impreuna 
"TCGA"), al caror continut confirma ca i-a fost furnizat prin accesarea site-ului www.bcr.ro si care fac 
parte integranta cu prezenta Cerere; confirma ca a inteles si acceptat in mod expres,  dar fara a se 
limita la prevederile Cap I (in special Sectiunea C); Cap II (in special Sectiunea A Clauzele 2, 3 si 4 - 
teza finala; 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; 

Solicitant/Societate 

____________________________________________________________________________________________ 

Nume: _____________________________ 

Functie: Reprezentant 

Nume: _____________________________ 

Functie: Reprezentant 

Data:  ____________ 



 ANEXA 1 

CONDITII DE DESCHIDERE SI FUNCTIONARE 

1. Suma minima de deschidere a Contului Ideal Micro BCR:
 pentru Contul Ideal Micro BCR in RON: _________________
 pentru Contul Ideal Micro BCR in EUR: _________________
 pentru Contul Ideal Micro BCR in USD: _________________

2. Suma minima depusa/operatiune:
 pentru Contul Ideal Micro BCR in RON: _________________
 pentru Contul Ideal Micro BCR in EUR: _________________
 pentru Contul Ideal Micro BCR in USD: _________________

3. Suma minima retrasa/operatiune:
 pentru Contul Ideal Micro BCR in RON: _________________
 pentru Contul Ideal Micro BCR in EUR: _________________
 pentru Contul Ideal Micro BCR in USD: _________________

4. Nivelul dobanzii:
 Pentru Contul Ideal BCR in RON:

Soldul zilnic al Contului Ideal BCR Rata de dobanda 
Pana la 25.000 RON, inclusiv 

Publicata de banca 

Intre 25.000 - 100.000 RON, inclusiv 
Intre 100.000 - 250.000 RON, inclusiv 
Intre 250.000 - 500.000 RON, inclusiv 
Intre 500.000 - 3.000.000 RON, inclusiv 
Peste 3.000.000 RON 
 Pentru Contul Ideal BCR in EUR:

Soldul zilnic al Contului Ideal BCR Rata de dobanda 
Pana la 15.000 EUR, inclusiv 

Publicata de banca 
Intre 15.000 - 50.000 EUR, inclusiv 
Intre 50.000 - 250.000 EUR, inclusiv 
Intre 250.000 - 1.000.000 EUR, inclusiv 
Peste 1.000.000 EUR 
 Pentru Contul Ideal BCR in USD:

Soldul zilnic al Contului Ideal BCR Rata de dobanda 
Pana la 15.000 USD, inclusiv 

Publicata de banca 
Intre 15.000 - 50.000 USD, inclusiv 
Intre 50.000 - 250.000 USD, inclusiv 
Intre 250.000 - 1.000.000 USD, inclusiv 
Peste 1.000.000 USD 



Anexa 2 
 

CONDITIILE DE FUNCTIONARE A CONTULUI IDEAL MICRO BCR  
PENTRU PERSOANE JURIDICE MICROINTREPRINDERI 

 
A. Contul Ideal MICRO BCR se considera deschis la data semnarii cererii de Cont Ideal MICRO BCR. 
Banca pastreaza confidentialitatea privind identitatea Titularului de cont, precum si a operatiunilor 
efectuate in Contul Ideal MICRO BCR, in limita legii. 
Operatiunile in Contul Ideal MICRO BCR se fac numai pe baza actului de identitate si numai in limita 
disponibilului din acest cont, cu respectarea prevederilor cererii de Cont Ideal MICRO BCR si a 
reglementarilor legale in vigoare, de catre persoanele imputernicite conform prevederilor de la pct. 3 din 
prezenta cerere.  
B. Titularul de cont se obliga ca, in situatia in care, ulterior depunerii declaratiei pe propria raspundere 
referitoare la depozitele garantate, vor aparea modificari ce vor conduce la schimbarea incadrarii in 
categoria garantat/negarantat, in termen de 30 de zile de la modificare, sa prezinte Bancii o declaratie 
rectificativa in care sa mentioneze noua incadrare.  
C. Administrarea Contului Ideal MICRO BCR cuprinde:  
- constituirea, depunerile, retragerile si lichidarea Contului Ideal MICRO BCR prin virament numai 
prin contul/subcontul curent.  
Constituirea Contului Ideal MICRO BCR  se va inregistra in moneda depusa. 
- eliberarea extraselor de cont care cuprind operatiunile efectuate in Contul Ideal MICRO BCR.  
Daca in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii operatiunii in Contul Idea BCR, Titularul de 
cont nu comunica in scris entitatii functionale a Bancii unde este deschis Contul Ideal MICRO BCR 
eventualele erori sau omisiuni constatate privind operatiunile efectuate, soldul si operatiunile din extrasul 
de cont al Contului Ideal MICRO BCR se considera acceptate implicit. 
D. Inchiderea Contului Ideal MICRO BCR se poate efectua la solicitarea Titularului de cont sau din 
initiativa Bancii. Banca va proceda la inchiderea Contului Ideal MICRO BCR daca: 

a) pentru o perioada de 6 luni consecutive soldul zilnic al Contului Ideal MICRO BCR este zero; 
b) Titularul de cont nu mai indeplineste conditiile contractuale privind deschiderea si functionarea 

conturilor; 
c) Titularul de cont a produs incidente de plati majore; 
d) din punctul de vedere al Bancii, Titularul de cont prezinta risc reputational 

E. Suma minima de deschidere a contului, suma minima depusa/operatiune, suma minima 
retrasa/operatiune, nivelul transelor valorice in functie de care se calculeaza dobanda si nivelul dobanzii 
aferente, mentionate in anexa nr. 1, sunt afisate la loc vizibil la sediile entitatilor functionale ale Bancii. 
F. Efectuarea de depuneri in Contul Ideal MICRO BCR se realizeaza cu respectarea sumei 
minime/operatiune stabilita de Banca pentru depuneri. 
Clientul nu are dreptul sa faca depuneri cu sume inferioare sumei minime/operatiune stabilite de catre 
Banca. Banca are dreptul sa nu proceseze astfel de cereri formulate de catre client 
G. Retragerea de sume din Contul Ideal MICRO BCR se efectueaza in limita disponibilului existent, 
astfel: 

a) cu respectarea sumei minime/operatiune stabilita de Banca pentru retrageri, in cazul in care 
suma solicitata a fi retrasa este cel putin egala cu suma minima/operatiune stabilita de Banca pentru 
retrageri si aceasta suma se incadreaza in soldul disponibil al Contului Ideal MICRO BCR. 
b) fara respectarea sumei minime/operatiune stabilita de Banca pentru retrageri, in cazul in care 
suma solicitata a fi retrasa este mai mica decat suma minima/operatiune stabilita de Banca pentru 
retrageri si aceasta suma se incadreaza in soldul disponibil al Contului Ideal MICRO BCR. In acest 
caz operatiunea de virament a sumei solicitate in contul/subcontul curent se efectueaza in conditiile 
practicarii unui comision de penalizare cu conditia ca in contul/subcontul curent al Titularului de 
cont sa existe disponibil necesar pentru plata comisionului de penalizare. 

H. Comisionul de penalizare perceput potrivit pct. G lit b) de mai sus se calculeaza flat la suma retrasa 
din Contul Ideal MICRO BCR. 
I. Pentru Contul Ideal MICRO BCR Banca bonifica dobanda astfel: 

a) lunar, in ziua din luna corespunzatoare datei in care s-a deschis contul, in Contul Ideal MICRO 
BCR; 

b) la data lichidarii acestui cont.  
In cazul in care, dupa efectuarea unei retrageri, soldul aferent Contului Ideal MICRO BCR este inferior 
sumei minime stabilite de catre banca pentru deschiderea Contului Ideal MICRO BCR, atunci Banca va 
calcula si bonifica dobanda aferenta disponibilitatilor la vedere. 
Banca procedeaza permanent la corelarea nivelului de dobanda practicat cu soldul Contului Ideal 
MICRO BCR, conform prevederilor Anexei nr. 1b. Informatiile prevazute in Anexa nr. 1b. sunt revizuibile 



periodic. 
Dobanda se calculeaza pentru anul de 360 de zile potrivit formulei de calcul 365(366)/360.  
L. Banca nu raspunde fata de Titularul de cont: 
- pentru operatiunile efectuate de imputerniciti; 
- de eventualele omisiuni/instructiuni eronate ale Titularului de cont; 
M. Litigiile de orice fel dintre parti si nerezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti competente. 
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