
  

 

CONTRACT CU PRIVIRE LA CONTUL DE ECONOMII  

CONDITII SPECIFICE  
 

 

 Partile prezentului Contract sunt First Bank S.A. 

(denumita in continuare „Banca” si/sau „FIRST BANK”) si  

Clientul, cu toate datele de identificare mentionate in 

„Cererea de achizitionare produse si servicii bancare” 

(denumita in continuare „Cererea”), parte integranta din 

prezentul Contract.  

In cazul in care prezentul contract a fost incheiat in baza 

acordului Clientului exprimat prin Platforma First Video 

Bank, acesta  intra in vigoare la data la care contractul este 

primit de catre Client pe adresa de e-mail furnizata in 

platforma First Video Bank. 

Contractul cu privire la Contul de economii (denumit in 

continuare Contractul) este format din Cerere si din 

prezentele Conditii Specifice si se completeaza cu 

prevederile urmatoarelor documente: a) Conditiile 

Generale de Afaceri ale Bancii, b) Ora limita de efectuare 

a Tranzactiilor, c) Lista de Tarife si Comisioane personae 

fizice  d) Lista de dobanzi pentru conturi curente, conturi 

de economii si conturi de card. Aceste documente fac parte 

integranta din prezentul Contract. Clientul declara ca a 

primit cate un exemplar din fiecare dintre acestea.  

In cazul in care contractul este incheiat la distanta, prin 

acceptarea de catre Client a cosului de cumparaturi de pe 

Platforma First Bank pentru exprimarea acordului la 

incheierea Contractului, Clientul a luat la cunostinta si este 

de acord cu continutul acestuia al documentelor din care 

acesta este format si al acelora care il completeaza.  

 

1. Obiectul prezentului Contract il reprezinta 

deschiderea unui Cont de economii, conform Cererii 

Clientului, la care Banca bonifica dobanda mentionata in 

Lista de dobanzi pentru conturi curente, conturi de 

economii si conturi de card. Dobanda aplicata sumelor 

depuse in Contul de economii se capitalizeaza la sfarsitul 

fiecarei luni calendaristice si este calculata prin aplicarea 

ratei dobanzii la soldul zilnic, luand in calcul un an de 365 

de zile cu luni calendaristice cu numar variabil de zile. 

Dobanda bonificata de Banca este diferita si creste in 

raport cu suma din cont. Rata dobanzii este stabilita in 

functie de nivelurile acesteia pe transe de suma. Astfel, 

numai pentru sumele care depasesc limita superioara a 

unei transe, rata de dobanda aplicabila va fi cea 

corespunzatoare transei imediat urmatoare.  

  

2. Conform legislatiei in materie fiscala, Clientul 

datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din dobanzile 

bonificate de Banca, aceasta urmand sa faca retinerea la 

sursa (daca este cazul) sau sa ia orice masura impusa de 

lege pentru aceasta (ex: calcularea si virarea sumei 

reprezentand impozit).  

  

3. Operatiunile care se pot realiza direct din/in Contul 

de economii sunt depuneri de numerar si retrageri de 

numerar de la casieria Bancii si de la bancomate (in cazul 

conturilor in LEI avand atasat un card de debit), precum si 

incasari intra/interbancare in valuta respectiva din conturile 

personale sau din conturile unor terte persoane. 

Retragerile de numerar din Contul de economii sunt 

posibile in orice moment, fara ca dobanda acumulata pana 

la data respectiva sa fie anulata/diminuata. Dispozitiile 

Legii privind serviciile de plata, precum si a Conditiilor 

Generale de Afaceri aplicabile “Contului de plati” (“Contului 

curent”) se aplica, in mod corespunzator si contului de 

economii. 

 

4. Contul de economii face parte din categoria 

depozitelor garantate de Fondul de Garantare a 

Depozitelor in Sistemul Bancar in limita plafonului de 

garantare conform legislatiei in vigoare. Informatiile 

referitoare la garantarea depozitelor, nivelul plafonului de 

garantare si Lista depozitelor negarantate sunt afisate in 

fiecare Unitate Teritoriala a Bancii, precum si pe pagina de 

internet a bancii www.firstbank.ro 

  

5. Prezentul Contract se incheie pe o durata 
nelimitata. Clientul poate denunta unilateral in orice 
moment prezentul Contract printr-o notificare adresata 
Bancii in scris. Banca poate denunta unilateral 
Contractul in baza unei notificari transmise Clientului 
cu respectarea cu un preaviz de 2 luni. Neindeplinirea 
de catre oricare dintre partile prezentului Contract a 
oricareia dintre obligatiile sale izvorate din acesta va fi 
considerata caz de neindeplinire a Contractului, dand 
dreptul celeilalte parti sa solicite in scris rezilierea, cu 
efect imediat si fara sa fie necesara indeplinirea 
niciunei alte formalitati.  
  

6. Soldul minim, nivelul dobanzii si transele de suma 

pentru care se aplica un anumit nivel al dobanzii care 

implica un cont de economii, precum si nivelul dobanzilor 

aferente conturilor de economii cu sold debitor neautorizat 

sunt stabilite de catre Banca, furnizate Clientului pe sport 

hartie sau pe alt suport durabil si afisate la loc vizibil in 

Unitatile Teritoriale ale Bancii si/sau pe pagina de web a 

Bancii (www.firstbank.ro).  

  

7. Orice modificare a prezentului Contract referitoare 

la contul de economii va fi propusa Clientului cu cel putin 2 

(doua) luni inainte de data aplicarii acesteia, fiindu-i 

furnizata pe suport hartie sau pe alt suport durabil. In 

aceasta perioada, Clientul are posibilitatea de a notifica 

Banca cu privire la neacceptarea respectivelor modificari. 

In acest caz, Clientul are dreptul sa denunte unilateral 

Contractul incheiat cu Banca, fara costuri, cu efect de la 
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data la care s-ar fi aplicat modificarile.  In caz contrar, se 

considera ca Clientul a acceptat modificarile propuse.  

  

8. Clientul declara ca: (i) a fost informat anterior de 

catre Banca, conform legii, despre caracteristicile Contului 

de economii; (ii) a fost informat anterior despre toate 

clauzele prezentului Contract, avand intelegerea clara a 

obligatiilor care ii revin; (iii) i-au fost puse anterior la 

dispozitie orice alte informatii/documente aferente 

solicitate.  

  

9. In orice moment in timpul relatiei contractuale, 

Clientul are dreptul sa primeasca, la cerere, pe suport 

hartie sau pe orice alt suport durabil clauzele prezentului 

Contract.  

10. In cazul contractelor incheiate prin Platforma First 

Videobank, Clientul are dreptul la denuntarea unilaterala a 

Contractului, in termen de 14 zile calendaristice de la data 

incheierii acestuia, fara penalitati si fara a fi necesara 

invocarea vreunui motiv, prin transmiterea unei notificari 

scrise la sediul Bancii. Termenul de 14 zile calendaristice 

va fi considerat respectat daca notificarea scrisa a 

Clientului este expediata inaintea expirarii termenului in 

care acest drept poate fi exercitat. 

  

Clientul declara ca i s-a atras atentia in mod expres 
asupra art. 5, care ar putea fi considerata clauza 
neuzuala, si este in deplina cunostinta de cauza asupra 
avantajelor si riscurilor pe care le presupune 
respectiva clauza.  
 

In conformitate cu optiunea exprimata de Client in legatura 

cu modalitatea de incheiere a prezentului Contract, 

raporturile dintre Client si Banca pot fi dovedite atat prin 

orice mijloace de proba care atesta consimtamantul 

Clientului exprimat prin intermediul Platformei First Video 

Bank sau prin oricare alte mijloace de comunicare la 

distanta, cat si prin orice fel de inscrisuri, fie prin inscrisuri 

pe hartie. Clientul si Banca recunosc valoarea juridica 

egala a celor doua modalitati de incheiere a prezentului 

ContractClientul confirma acordul sau cu privire la 

transmiterea Contractului pe adresa de e-mail furnizata in 

Platforma First Video Bank. 


