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DEPOZITUL „WASHINGTON”  
 

 

 CARACTERISTICILE  DEPOZITULUI 
 

Oferta valabila exclusiv persoanelor fizice, pentru depozitele constituite in unitatile First Bank, din 

fonduri noi* 

 

 Moneda: RON / EUR 

 Suma minima: 10.000 RON / 20.000 EUR 

 Termen: perioada de constituire este de 5 luni 

 Optiuni de plata a dobanzii: capitalizarea dobanzii sau plata la scadenta a dobanzii 

 Dobanda: este fixa pe intreaga perioada de constituire a depozitului 

 

 
 

 

 Prelungire automata: se poate opta pentru constituirea depozitului cu prelungire automata pe 

aceeasi perioada pe care a fost constituit initial sau fara prelungire automata 

 Bonus de 0.20% (pentru RON) sau 0.10% (pentru EUR) peste dobanda practicata de Banca in ziua 

prelungirii automate pentru acest tip de depozit. Se acorda automat, la prima prelungire automata a 

depozitului, pe termenul de 5 luni. 

 Depuneri suplimentare: sunt permise doar la data scadentei depozitului 

 Lichidarea depozitului inainte de scadenta: daca se lichideaza depozitul inainte de data scadentei 

se va primi dobanda aferenta contului curent 
 

 AVANTAJELE  DEPOZITULUI 
 

 Dobanda fixa: indiferent de fluctuatia dobanzii pe piata bancara, stiti de la inceput suma exacta pe 

care o veti primi la finalul perioadei de constituire a depozitului. 

Daca se lichideaza depozitul inainte de data scadentei, banca plateste doar dobanda la vedere. 

 Bonus de dobanda acordat la prima prelungire automata a depozitului, pentru depozitele deschise 

cu optiunea de prelungire automata la scadenta 

 Costuri minime: In cazul retragerii disponibilitatilor existente in contul de depozit (capitalul depus 

initial la care se adauga dobanda acumulata) in ziua scadenta rentabilitatea depozitului nu este 

afectata intrucat nu se percepe comisionul de retragere numerar. 

In plus: nu exista costuri pentru constituirea sau administrarea depozitului. 
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Valuta Rata dobanzii

RON 3.00%

EUR 0.20%

*incasari nu mai vechi de 5 zile calendaristice fata de data constituirii depozitului, provenite din depuneri in numerar 

sau transferuri interbancare in contul curent deschis la First Bank 


