Conditii campanie depozite
Anexa 1 la Contractul de depozit
I.

Durata oferta:
Oferta este valabila in perioada 01 noiembrie - 31 decembrie 2018 si prelungeste campania lansata in data de
03 septembrie 2018, cu urmatoarele conditii.

II.

III.

Caracteristici oferta:
 Se adreseaza persoanelor fizice cu varsta minima pentru participare de 18 ani, care pot fi clienti sau
non-clienti ai Garanti Bank S.A., la momentul initierii campaniei si care constituie depozite la termen cu
fonduri nou aduse in banca in perioada campaniei.
 Se acorda bonus de dobanda aplicat peste dobanda standard specifica maturitatii depozitului nou constituit
in RON, astfel:
Dobanda RON
Maturitate
Standard
Bonus
Final
6 luni
1,90%
1,70%
3,60%
12 luni
2,15%
1,85%
4,00%
Conditii de acordare beneficii:
1. Detinerea a cel putin unui cont curent in moneda RON la Garanti Bank, deschis in prealabil constituirii

depozitului.
2. Constituirea de depozite la termen pana la data de 31.12.2018 (inclusiv), pe o durata de 6 sau 12 luni, in
valoare de minim 4.000 RON – maxim 450.000 RON.
3. In cazul clientilor existenti care deja detin depozite la termen la Banca la data 31.10.2018, bonus de
dobanda se acorda doar pentru depozitele costituite din fonduri nou aduse dupa data de incepere a
campaniei. Fonduri nou aduse reprezinta sume suplimentare celor deja detinute de client in depozitele
sale la Banca, la data de 31.10.2018.
4. Daca valoarea insumata a depozitelor nou constituite depaseste limita de 450.000 RON, bonusul de
dobanda se va acorda depozitelor nou deschise, in funcție de următoarele criterii:
a) Valoarea cea mai mare;
b) In cazul depozitelor de valoare egala, se acorda depozitului cu cea mai lunga perioada de
constituire;
c) In cazul depozitelor de valoare egala si cu aceeasi perioada de constituire, se acorda celui mai
vechi depozit constituit;
d) In cazul depozitelor constituite in aceeasi zi si care au valoare egala si aceeasi perioada de
constituire, bonusul de dobanda va fi acordat doar unuia dintre ele.
Situatii de neincadrare la bonusul de dobanda: depozitele la termen care sunt constituite din fonduri care
provin din alte depozite existente la 31.10.2018, ajunse la maturitate, micsorate, majorate sau desfiintate
(la termen sau inainte de termen).
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IV.

Mecanismul de aplicare a dobanzii:
 Clientii vor constitui depozitele noi in conditii de pret standard;
 Dupa finalizarea campaniei, dar nu mai tarziu de 20 ianuarie 2019, Banca va valida respectarea conditiilor
prezentei oferte si va acorda procentul de bonus de dobanda pentru clientii eligibili;
 Bonusul de dobanda se va acorda odata cu dobanda standard la maturitatea depozitelor eligibile.

V.

Acceptarea ofertei:
 Se considera acceptarea ofertei semnarea contractului de depozit, care se incadreaza in conditiile
cumulative de mai sus, in perioada de valabilitate a ofertei.
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