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INFORMAŢII DE BAZĂ REFERITOARE LA PROTECŢIA DEPOZITELOR 

 

 

Depozitele (1) constituite la  

FIRST BANK S.A. sunt protejate 

de către: 

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare - FGDB.  

 

FGDB este schema de garantare a depozitelor statutară oficial recunoscută în 

România. 

Plafon de acoperire  

(suma efectiv garantată din totalul 

depozitului): 

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per bancă. (2) 

 

Valoarea minimă de la care se plătesc compensaţii pentru depozitele aferent 

cărora nu a avut loc nici o tranzacţie în ultimele 24 de luni este stabilita de Fondul 

de Garantare a Depozitelor Bancare si se publica pe pagina oficiala www.fgdb.ro. 

Dacă aveţi mai multe depozite 

plasate la aceeaşi bancă: 

Toate depozitele plasate la aceeaşi bancă sunt însumate şi valoarea totală este 

supusă plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 

EUR. 

 

Exemplu: Dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 

EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi o compensație în 

valoare de 100.000 EUR, echivalent lei. 

Dacă aveţi un cont comun cu altă 

persoană*:   

 

*Contul comun - contul deschis pe 

numele a două sau mai multe 

persoane, fiecare având calitatea de 

titular: 

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 

EUR separat, pentru fiecare titular al contului. 

 

Excepție: În cazul depozitelor plasate într-un cont ai cărui beneficiari sunt două 

sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociaţii lucrative, 

asocieri sau grupări de aceeaşi natură, fără personalitate juridică, sunt însumate 

şi tratate ca şi când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei 

de 100.000 EUR. 

Perioada de punere la dispoziţie a 

compensaţiilor cuvenite în caz de 

indisponibilizare a depozitelor: 

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. (3) 

 

Dreptul deponentilor garantati de a primi compensatiile cuvenite se prescrie la 

indeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune compensatiile la 

dispozitia deponentilor. 

 

Prin excepţie, în cazul în care procedura falimentului instituţiei de credit 

depăşeşte termenul de 5 ani prevăzut anterior, dreptul deponenţilor garantaţi de a 

primi sumele reprezentând compensaţii cuvenite se prescrie la data închiderii 

procedurii falimentului. 

Moneda de plată a compensaţiei: RON  

 

Date de contact FIRST BANK 

S.A.: 

Adresa: Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, Sector 1, Bucuresti  

Telefon: 021 / 303 69 69   

E-mail:   office@firstsbank.ro 

Date de contact FGDB: 

Adresa: Str. Negru Vodă nr. 3, Sector 3 

București, cod: 030774 

Telefon: 021.326.6020   www.fgdb.ro 

Informaţii suplimentare: 

Plata compensațiilor se face de către FGDB, prin intermediul băncilor mandatate, 

în cazul în care banca nu este în măsura să-și îndeplinească obligațiile de plată 

conform condițiilor contractuale și legale aplicabile.  

 

Compensația = Suma depozitelor garantate + dobanda cuvenita – rate, 

comisioane, alte datorii catre Banca, exigibile la data indisponibilizarii 

depozitelor. 

Confirmare de primire de către 

deponent (în cazul prezentării 

anexei la sediul băncii): 

 

 

http://www.fgdb.ro/
mailto:office@firstsbank.ro


 

1) Prin depozit se intelege orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un 

cont sau din situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente şi pe care instituţia de credit trebuie 

să îl ramburseze, potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen şi 

conturile de economii. Nu reprezinta depozite soldurile creditoare: 

a) a caror  existenţa poate fi dovedită doar printr-un instrument financiar, astfel cum acesta este 

definit la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu excepţia cazului în care este un produs de economisire atestat printr-un 

certificat de depozit nominal existent la data de 2 iulie 2014; 

b) a caror principal nu este rambursabil la valoarea nominală; 

c) a caror  principal poate fi rambursat la valoarea nominală numai în temeiul unei anumite garanţii 

sau al unui anumit acord furnizat de instituţia de credit sau de o terţă parte. 

 

Depozitele eligibile reprezinta depozitele care nu sunt excluse de la garantare potrivit anexei nr. 1; 

 

Depozitele acoperite reprezinta acea parte din depozitele eligibile care nu depăşeşte Plafonul de acoperire 

(suma efectiv garantată din totalul depozitului).  

 

2) În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o instituţie de credit nu este în măsură să îşi 

îndeplinească obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile, plata compensaţiilor 

către deponenţi se face de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensaţie are un plafon 

maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per instituţie de credit.  

 

Depozitele constituite de persoane fizice rezultand din (i) tranzactii imobiliare referitoare la bunuri imobile 

cu destinatie locativa, (ii) evenimentul pensionarii, disponibilizarii, din situatia de invaliditate sau deces al 

deponentului si (iii) incasarea unor indemnizatii de asigurare sau a unor compensatii pentru daune rezultate 

din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept, sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 

100.000 EUR, pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la Banca sau de 

la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit. Nivelul garantarii este stabilit 

si reconsiderat periodic pe baza evolutiei indicatorilor statistici relevanti de catre Banca Nationala a 

Romaniei si publicat pe site-ul sau www. bnr.ro.Informatii suplimentare sunt disponibile pe www.fgdb.ro.  

 

3) Schema de garantare a depozitelor responsabila este Fondul de Garantare a  Depozitelor Bancare, cu sediul 

in Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Bucuresti, cod: 030774, telefon 021-3266020, adresa e-mail 

comunicare@fgdb.ro, www.fgdb.ro. Aceasta va pune la dispozitie compensatiile cuvenite (pana la 

echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR) in termen de 7 zile lucratoare de la data la care depozitele au 

devenit indisponibile. În situaţia în care nu este cert dacă o persoană are dreptul de a primi compensaţia sau 

în cazul în care depozitul face obiectul unui litigiu, termenul de punere la dispoziţie a compensaţiei se 

prelungeşte până la clarificarea situaţiei ori, după caz, până la soluţionarea litigiului.  

 

Daca nu v-a fost pusa la dispozitie compensatia in acest termen, va recomandam sa contactati schema de 

garantare a depozitelor, intrucat termenul in care puteti pretinde plata compensatiei poate fi limitat. 

Informatii suplimentare sunt disponibile la www.fgdb.ro. 
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LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE 

 (ANEXA nr. 1 a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de 

garantare a depozitelor bancare) 

 

 

1. Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 

alin. (2).  

2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 

alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

3. Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive 

de condamnare pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare 

a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei 

depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanţă, după caz.  

4. Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin.(1) pct. 26 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

5. Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din 

Regulamentul (UE) nr.575/2013. 

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin 

indisponibile, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. 

7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 

din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv,  

astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital. 

9. Depozite ale fondurilor de pensii. 

10. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale.  

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din 

acceptări proprii şi bilete la ordin. 

 

 

 


