
CERERE DE DESCHIDERE CONT MAXICONT BCR IN LEI/VALUTA 

I. Identificare Solicitant 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 de Economii
Maxicont BCR:

Valuta Suma depusa la deschiderea Contului de Economii Maxicont BCR 

 RON 
 EUR 

III. Dobanzi, comisioane si detalii operationale
Procentul de dobanda este variabil fiind diferentiat pe transe valorice si se aplica cu conditia mentinerii
soldului minim in suma de __________________ pentru prima luna de la data deschiderii contului de 
economii in lei, respectiv primele 3 luni pentru conturile de economii in EUR.   
In cazul nerespectarii acestei prevederi, pentru intervalul cuprins intre data deschiderii contului (inclusiv) si 
data lichidarii contului (exclusiv), banca va acorda procentul de dobanda  aferent disponibilitatilor la vedere.   
Nivelul transelor valorice si al dobanzilor aferente 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. 
Dobanda achitata pentru disponibilitatile existente in contul de economii, calculata utilizand nivelurile de 
dobanda corespunzatoare acestui instrument de economisire este diminuata cu impozitul pe venituri din 
dobanzi, conform prevederilor legale in vigoare. 
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-Contract de Cont Maxicont BCR, 
conform Tarifului standard de comisioane BCR pentru persoane juridice, in vigoare la data 
efectuarii/prestarii/inregistrarii acestora. 
Banca preia automat din contul/subcontul bancar curent in aceeasi valuta comisioanele, taxele si spezele 
datorate de Titularul de cont. 

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 inteles 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 prezentul Contract in
conformitate cu art. 1271 al. 3 lit. c) din Codul Civil si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu
acest Contract;

• atunci cand soldul contului este inferior limitei minime obligatorii pentru functionarea contului de
economii, sumele existente in acest cont sunt transferate in contul curent mentionat in Conditiile de
functionare ale contului de economii.

• Starea financiara si extrasul de cont al contului de economii se elibereaza, la solicitarea titularului de
cont/imputernicitului/imputernicitilor prin procura/mostenitorilor.

• 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-Contract; 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 

CONTUL DE ECONOMII MAXICONT PENTRU PERSOANE CARE DESFASOARA ACTIVITATI 
INDEPENDENTE 

1. Conditii de deschidere si functionare

Suma minima pentru: Cont de Economii in lei Cont de Economii in valuta 
a) constituire
b) alimentari ulterioare

2. Nivelul dobanzii:
 pentru Contul Ideal Micro BCR in RON:

Soldul zilnic al Contului de Economii Maxicont BCR Rata de dobanda 
Peste   1000 – 10000 RON, inclusiv 

Publicata de 
banca 

Peste   10000 – 50000 RON, inclusiv 
Peste   50000 – 100000 RON, inclusiv 
Peste   100000 – 1000000 RON, inclusiv 
Peste   1000000 RON 

 pentru Contul Ideal Micro BCR in EUR:

Soldul zilnic al Contului de Economii Maxicont BCR Rata de dobanda 
Peste   500 – 10000 EUR, inclusiv 

Publicata de 
banca Peste   10000 – 25000 EUR, inclusiv 

Peste   25000 



Anexa 2 

CONDITII SPECIFICE DE FUNCTIONARE ALE CONTULUI DE ECONOMII MAXICONT IN LEI SI VALUTA 
PENTRU  PERSOANE CARE DESFASOARA ACTIVITATI INDEPENDENTE 

A. Contul de economii este deschis la data depunerii cel putin a sumei minime de constituire. Banca
pastreaza confidentialitatea privind identitatea Titularului de cont si a imputernicitilor acestuia, precum si a
operatiunilor efectuate in contul de economii, in limita legii.
Operatiunile in contul de economii se fac numai pe baza actului de identitate si numai in limita disponibilului
din contul de economii, cu respectarea prevederilor cererii de cont de economii si a reglementarilor legale in
vigoare, de catre Titularul de cont sau imputernicitii acestuia (in limita imputernicirii date) ce vor utiliza
instrumentele de plati si de incasari reglementate de BNR.
B. Administrarea contului de economii:
B.1. Operatiunile privind contul de economii in lei sau valuta (incasari/plati in numerar, virament) se
deruleaza in timpul programului normal sau prelungit de lucru, la orice unitate teritoriala, in limitele si
imputernicirile stabilite prin conventia de cont de economii si, dupa caz, in conventia de cont curent.
Operatiunile privind constituirea, alimentarea sau lichidarea contului de economii se deruleaza inclusiv prin
Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR, pentru utilizatorii acestui serviciu.
Operatiunile care pot fi efectuate prin contul de economii sunt cele mentionate mai jos:
B.2.  Operatiuni de incasari in numerar si prin virament:
B.2.1. de la orice persoana fizica, persoana care desfasoara activitati independente sau juridica;
B.2.2. permise oricand, in suma minima ROL/EUR afisata la loc vizibil la sediul bancii, prin:

a) numerar;
b) virament intra si interbancar.

B.3. Operatiuni de plati in numerar:
B.3.1. Pentru eliberarile de valuta in numerar este necesara o programare prealabila la casieria unitatii
teritoriale a Bancii de la care se solicita ridicarea numerarului, astfel:
a) pentru sumele cuprinse intre 3.000-5.000  EUR inclusiv, programarea cu 1 zi lucratoare inainte;
b) pentru sumele mai mari de 5.000 EUR, programarea cu cel putin 2 zile lucratoare inainte.
B.4. Operatiuni de plati prin virament:
B.4.1. in conturile curente/ subconturi / conturi de credit/ constituirea de depozite la termen, ale  Titularului
de cont; inclusiv prin Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR, pentru utilizatorii
serviciului.
B.5. Operatiuni efectuate de banca, fara acordul Titularului de cont, se fac in urmatoarele cazuri :
B.5.1. plati la scadenta datorate Bancii, alte angajamente asumate anterior fata de Banca de catre Titularul
de cont;
B.5.2. stornarea operatiunilor efectuate eronat de catre Banca, inclusiv dobanzile si comisioanele aferente;
B.5.3. plati pe baza de titluri executorii definitive, in cadrul procedurii de executare silita, prin poprire pe cont;
In situatiile in care soldul contului de economii devine inferior limitei minime obligatorii pentru
functionarea contului de economii, sumele existente in acest cont sunt transferate in contul curent al
titularului de cont.
B.6. Eliberarea extrasului de cont cuprinde operatiunile efectuate in contul de economii.
In cazul unei operatiuni de plata neautorizate sau executate incorect, Clientul are obligatia sa notifice imediat
Banca, fara intarziere nejustificata, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data debitarii, asupra faptului ca a
constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care genereaza o plangere.
C. Banca bonifica dobanda in contul de economii, lunar pentru conturile in lei, respectiv trimestrial pentru
conturile in valuta, la data egala cu data deschiderii contului sau la data lichidarii contului, dupa retinerea
impozitului pe dobanda corespunzator, conform prevederilor din legislatia fiscala.
Dobanda se calculeaza pentru anul de 360 de zile, potrivit formulei de calcul 365(366)/360.
Dobanda practicata pentru conturile de economii se calculeaza la numarul efectiv de zile.
D. Comisioane:
Comisioanele, taxele sau spezele bancare percepute de Banca pentru toate operatiuni efectuate la cererea
Titularului de cont/ imputernicitilor Titularului de cont sunt prevazute in Tariful standard de comisioane al
Bancii , valabil la data efectuarii operatiunii, afisat la sediile bancii si/sau pe pagina de Internet a Bancii.
E. Imputernicirea se poate face:



- prin nominalizarea directa in conventia de cont curent a imputernicitilor, in momentul incheierii acesteia sau
ulterior;
- prin procura speciala autentificata de un notar public sau de catre o autoritate straina.
Imputernicirile date in alte tari, care nu au aderat la Conventia de la Haga, vor fi supralegalizate, de misiunea
diplomatica sau oficiul consular al statului de origine.  Imputernicirile date de tari, care a aderat la Conventia
de la Haga, vor fi acceptate de Banca, daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati au aplicata apostila
(conform OG nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei
supralegalizarii actelor oficiale straine) eliberata de catre autoritatea competenta a statului din care emana
documentul.
Regulile aplicabile acestei imputerniciri sunt cele prevazute de Codul civil in materie de mandat.
F. Inchiderea contului de economii se face :
a) la cererea Titularului de cont, inclusiv prin Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR,
pentru utilizatorii serviciului;
b) la cererea imputernicitului cu drepturi nelimitate mentionat in conventia de cont de economii;
c) de catre Banca daca soldul scade sub valoarea mimima stabilita;
d) la cererea mostenitorilor (in baza certificatului de mostenitor, sau de calitate de mostenitor), in caz de
deces al Titularului de cont;
G. Banca nu raspunde:
a) pentru operatiunile efectuate de imputerniciti;
b) de eventualele omisiuni/instructiuni eronate ale Titularului de cont sau imputerniciti. In cazul unor
instructiuni eronate, care au determinat retrageri sau transferuri din contul de economii, Banca va incerca
recuperarea sumelor respective, fara ca prin aceasta  sa-si asume o obligatie fata de Titularul de cont ;
c) pentru retragerile de sume efectuate din contul de economii de catre imputernicitii Titularului de cont
decedat, pana la prezentarea actului privind decesul Titularului de cont sau pana la data prezentarii la
Banca a revocarii exprese a imputernicirii acordate.
H. Prin semnarea prezentei conventii de cont de economii, Titularul de cont confirma faptul ca are cunostinta
si este de acord cu Termenii 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, inclusiv prevederile TCGA referitoare la
protectia datelor cu caracter persona.
I. Banca nu proceseaza documente care nu au completate corect, atat pentru platitor cat si pentru
beneficiar, codurile conturilor in structura IBAN.
J. Titularul de cont confirma ca a inteles si accepta faptul ca Banca poate modifica unilateral:
a) modul de bonificare al dobanzii si procentul de dobanda in functie de piata financiar-bancara si politica de
afaceri a Bancii, precum si nivelul sumelor minime de constituire/ alimentare a contului de economii. Banca
va notifica modificarile ratei dobanzii si a nivelului sumelor minime de constituire/ alimentare a contului de
economii la sediile unitatilor Bancii/ pe pagina de Internet a Bancii. In cazul in care Titularul de cont nu
este de acord cu aceste modificari, are dreptul ca in termen de 15 zile de la notificare sa renunte la contul
curent, fara ca Banca sa perceapa costuri suplimentare;
b) nivelul comisioanelor aferente contului curent, cu conditia comunicarii acestora cu 30 de zile inainte de
data aplicarii.
K. Disponibilitatile din conturile curente deschise de persoanele care desfasoara activitati independentesunt
garantate si de Fondul de Garantare a Depozitelor, conform prevederilor legale.
L. Litigiile de orice fel dintre parti si nerezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente.
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