
 

 

                     

Formular standard cuprinzând informații destinate deponentului  

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

(1) Schema prin care este protejat depozitul dumneavoastră: 

Depozitul dumneavoastră este acoperit de o Schemă de Garantare a Depozitelor. Instituția dumneavoastră de 

credit face parte, de asemenea, dintr-un sistem de protecție instituțională, în cadrul căreia toți membrii se sprijină 

reciproc pentru a evita insolvența. În cazul în care ar trebui să apară insolvența, depozitele dvs. ar fi rambursate 

în limita a 100 000 EUR prin Schema de Garantare a Depozitelor. 

(2) Limita generală de protecție: 

În cazul în care un depozit este indisponibil din cauza faptului că o instituție de credit nu își poate îndeplini 

obligațiile financiare, deponenții sunt rambursați printr-o Schemă de Garantare a Depozitelor. Această rambursare 

acoperă cel mult 100 000 EUR pentru fiecare instituție de credit. Aceasta înseamnă că toate depozitele de la 

aceeași instituție de credit sunt însumate pentru a stabili nivelul de acoperire. Dacă, de exemplu un deponent 

deține un cont de economii de 90.000 EUR și un cont curent de 20.000 EUR, acestuia îi va fi rambursată suma 

de 100 000 EUR. 

În unele cazuri (depozite rezultate din tranzacții imobiliare referitoare la proprietăți rezidențiale private, depozite 

care servesc unor scopuri sociale prevăzute de lege și care sunt legate de anumite evenimente de viață ale unui 

INFORMAȚII DE BAZĂ PRIVIND PROTEJAREA DEPOZITULUI 

Depozitele în Raiffeisenbank sunt 

protejate de: 

Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen. (1) 

Limita garanției: 100.000 EUR per deponent per instituție de credit (2) 

Dacă aveți mai multe depozite la aceeași 

instituție de credit: 

Toate depozitele la aceeași instituție de credit sunt „însumate”, iar 

totalul este supus limitei de 100.000 EUR (2) 

Dacă aveți un cont comun cu altă/alte 

persoană/persoane: 

Limita de 100.000 EUR se aplică fiecărui deponent separat (3) 

Perioada de rambursare în cazul unei 

situații de neexecutare din partea instituției 

de credit: 

7 zile lucrătoare(4) 

Moneda în care se realizează 

rambursarea: 

euro 

Date de contact:  Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen, Am 

Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel 01/717070, office@raiffeisen-

einlagensicherung.at 

Informații suplimentare: www.raiffeisen-einlagensicherung.at 

Confirmare de primire de către deponent: 

 

 



 

 

deponent, cum ar fi căsătoria, divorțul, pensionare, concediere, disponibilizare, invaliditate sau deces sau 

depozitele care servesc unor scopuri prevăzute de lege și care rezultă din plata unor beneficii din polițe de 

asigurare sau pe despăgubiri pentru prejudicii de natură penală sau pentru condamnări pe nedrept), depozitele 

sunt protejate peste valoarea de 100.000 EUR până la maxim 500.000 EUR dacă evenimentul garantat are loc 

în termen de douăsprezece luni de la creditarea sumei sau din momentul în care aceste depozite devin 

transferabile legal. În cazurile în care depozitele sunt protejate peste 100.000 EUR, deponenții trebuie să depună 

o cerere specială către Schema de Garantare a Depozitelor în termen de 12 luni. 

În cazul în care conturile sunt ținute într-o altă monedă decât euro, cursul de schimb utilizat este cursul de schimb 

interbancar al zilei în care are loc evenimentul garantat. 

(3) Limita de protecție pentru conturile comune: 

În cazul conturilor comune, limita de 100.000 EUR se aplică fiecărui deponent. 

Cu toate acestea, depozitele într-un cont la care au dreptul două sau mai multe persoane în calitate de membri 

ai unui parteneriat comercial, ai unei asocieri sau grupări de natură similară, fără personalitate juridică, sunt 

însumate și tratate ca și cum ar fi fost efectuate de un singur deponent în scopul calculării limitei de 100 000 EUR. 

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa www.raiffeisen-einlagensicherung.at. 

(4) Rambursarea: 

Schema de Garantare a Depozitelor este Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen, Am Stadtpark. 

9, 1030 Wien, Tel 01/717070, office@raiffeisen-einlagensicherung.at, www.raiffeisen-einlagensicherung.at 

Acesta vă va rambursa depozitele (în limita a 100 000 EUR) în termen de 7 zile lucrătoare. 

În cazul în care nu vi s-au rambursat depozitele în aceste termene, trebuie să contactați Schema de Garantare a 

Depozitelor deoarece perioada de timp în care puteți solicita rambursarea se poate prescrie după un anumit 

termen. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa www.raiffeisen-einlagensicherung.at. 

Alte informații importante 

În general, toți deponenții persoane fizice și juridice sunt acoperiți de Schemele de Garantare a Depozitelor. 

Excepțiile aplicabile anumitor depozite sunt precizate pe site-ul web al Schemei de Garantare a Depozitelor. De 

asemenea, instituția dumneavoastră de credit vă va informa la cerere dacă anumite produse sunt sau nu 

acoperite. În cazul în care depozitele sunt acoperite, instituția de credit va confirma acest lucru și pe extrasul de 

cont. 

Nu se efectuează nicio rambursare a depozitelor de până la 100.000 EUR în cazul în care nu a existat nicio 

tranzacție legată de depozit în ultimele 24 de luni, iar valoarea depozitului este mai mică decât costurile 

administrative care ar trebui să fie suportate de către SGD pentru efectuarea unei astfel de rambursări. 

Nu se efectuează nicio rambursare a depozitelor în cazul în care există obligații ale deponentului față de instituția 

de credit. Acestea vor fi luate în considerare la calcularea sumei rambursabile în cazul în care acestea au ajuns 

la scadență la data sau înainte de data la care s-a produs evenimentul garantat. 

 

 

http://www.raiffeisen-einlagensicherung.at/

