
                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

Definitie 

 

Plasamentul “Eagle” este un instrument de 

economisire ce are caracteristicile unui 

certificat de depozit non-transferabil cu 

discont, unde valoarea investita este mai 

mica decat valoarea nominala. 

Ofera clientului posibilitatea obtinerii 

unui randament mai mare decat in cazul unui 

depozit clasic in schimbul unor sume noi 

transferate catre banca. 

 

La scadenta, Plasamentul Eagle va returna 

clientului valoarea nominala bruta. 

 

Caracteristicile Plasamentului „Eagle” 

 

• Moneda: RON, EUR, USD  

• Valoarea Nominala: 500.000 RON, 100.000 

EUR, 100.000 USD   

• Maturitate fixa: 180 zile, 270 zile, 360 

zile 

• Clientul constituie plasamentul exprimat 

intr-o anumita valuta in contul deschis la 

banca  

• Valoarea Nominala a plasamentului este 

valoarea la maturitate, adica suma incasata 

de client in cont in ziua scadentei 

instrumentului  

• La constituire plasamentul va fi realizat 

pe o suma mai mica decat valoarea nominala 

•  Posibilitatea de retragere a 

plasamentului inainte de scadenta si 

remunerarea perioadei detinute cu o dobanda 

negociata.   

 

 Cui se adreseaza? 

 

Clientilor persoane fizice care detin surse 

insemnate in conturi la alte banci. 

  

 Exemplu 

 

Clientul constituie un Plasament Eagle in 

moneda RON in suma de 500.000 RON pentru 

180 zile.  

 

Detaliile tranzactiei:  

- Valoarea Nominala: 500,000 RON 

- Data tranzactiei: 02 Septembrie 2019 

- Data scadentei: 27 August 2020 

- Perioada: 360 zile 

- Suma constituire: 484.239,02 RON 

- Suma bruta la maturitate: 500,000 RON 

- Impozitul pe dobanda: 1.576,10 RON 

- Dobanda aferenta Plasament: 3.30% 

 

 

 

Avantaje 

 

• Caracteristici unice pentru un produs de 

economisire, similar unui T-bill 

•  Rata dobanzii plasamentului Eagle este 

mai mare decat in cazul unui depozit la 

termen clasic  

• Posibilitatea de a rascumpara 

instrumentul inainte de maturitate fara a 

pierde intreaga dobanda 

• Posibilitatea negocierii dobanzii 

acordate pentru perioada detinuta  

• Pentru minim 2 plasamente efectuate 

(maxim oricate) fiecare client va primi o 

moneda American Eagle din argint. Moneda 

este emisa de Monetaria Statelor Unite ale 

Americii, este confectionata din argint de 

puritate 999% si cantareste 1 oz (31.103 

grame). 

• Produsul este garantat de catre Fondul 

Roman de Garantarea Depozitelor in limita 

legala. 

 

 

 

 
 

Dezavantaje 

  

Caracteristicile fixe ale produsului nu 

permit perioade sau sume diferite decat 

cele oferite. Fiecare plasament va fi 

constituit in raport cu valorile nominale 

si numarul de zile specificat in descriere. 
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