
Clasificare VB: Public

Nr Denumire depozit
Termen,

luni
MDL USD EUR

Sold minim în 

cont

Vărsăminte 

suplimentare

Periodicitatea 

achitării dobânzii

Harbuz
(primele 6 luni fixă, ulterior flotantă)

18 15.50% 1.00% 1.00%
1000 MDL 

100 USD/EUR
Nelimitat

Lunar

 (la cont curent,

     de card)

Nr Denumire depozit
Termen,

luni
MDL

Vărsăminte 

suplimentare

Periodicitatea 

achitării dobânzii

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Nr Denumire depozit
Termen,

luni
USD EUR

Vărsăminte 

suplimentare

Periodicitatea 

achitării dobânzii

0.10% 0.01%

0.15% 0.05%

0.20% 0.10%

Nr Denumire depozit
Termen,

luni
MDL USD EUR

Sold minim în 

cont

Vărsăminte 

suplimentare

Periodicitatea 

achitării dobânzii

6 3.00% 0.30% 0.10%

12 3.75% 0.55% 0.30%

25 4.00% 0.75% 0.50%

36 4.25% 1.00% 0.60%

60 4.50% 1.10% -

6 11.50% - -

9 12.00% - -

12 12.50% - -

1 0.25% 0.05% 0.01%

3 0.75% 0.10% 0.05%

6 2.25% 0.20% 0.10%

12 3.25% 0.40% 0.20%

18 3.35% 0.55% 0.30%

24 3.50% 0.65% 0.40%

36 3.75% 0.80% 0.50%

60 4.00% 1.00% 0.60%

48

60

72

84

96

108

120

3

Flexibil+
(Rată flotantă)

nelimitat Nelimitat

Nelimitat, păstrând 

soldul minim de 100.00 

EUR/USD

La rezilierea anticipată a depozitului:

▪  în primele 12 luni dobânda se recalculează la rata 0%;

▪  în intervalul de 12-24 luni a termenului depozitului, dobânda se achită în proporție de 50% din dobânda sporită;

▪  după 24 luni - dobânda se achită integral.

Capitalizare lunară

de la 100.00 până la 10,000.00 

de la 10,000.01 până la 

30,000.00

de la 30,000.01 

6

*Disponibil VB
(Rată flotantă)

1 000 MDL

100 USD/EUR

Nelimitat

7

Nelimitat

După 6 luni, lunar 

maxim 20% din soldul 

de la sfârşitul lunii 

precedente, păstrând 

soldul minim

Lunar 

(la cont curent, 

de card) sau 

capitalizare lunară 

pentru termenele: 

3, 6, 12 luni

*Depozit în condiţii standard.

La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni.

Nu se permit
Anual 

(la cont curent)

1 000 MDL     

100 USD/EUR

VB Kid
(Rată flotantă) 7.00%* 1.10%* 0.70%*

La rezilierea anticipată a depozitului:

▪  în primele 12 luni dobânda se recalculează la rata 0%;

▪  în intervalul de 12-24 luni a termenului depozitului, dobânda se achită în proporție de 50% din dobânda sporită;

▪  după 24 luni - dobânda se achită integral.

Retrageri parţialeSold minim în cont

de la 100,000.01 până la 200,000.00 MDL

de la 200,000.01 MDL

5

Retrageri parţiale

Clasic VB
(Rată flotantă)

1 000 MDL      

100 USD/EUR
Nu se permit Nu se permit

La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni.

4

Lunar

(la cont curent, 

de card)

Lunar

(la cont curent, 

de card)

La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0%.

Clasic VB
(Rată fixă)

1 000 MDL      Nu se permit Nu se permit

Oferta de atragere a depozitelor de la persoanele fizice 

de către B.C. "Victoriabank" S.A., valabilă din data 08.08.2022

Sold minim în cont Retrageri parţiale

Nelimitat, păstrând 

soldul minim de 100.00 

MDL

Capitalizare lunară

de la 5,000.01 până la 10,000.00 MDL

de la 10,000.01 până la 100,000.00 MDL

2

Flexibil+
(Rată flotantă)

nelimitat

Retrageri parţiale

Nu se permit

La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0%.

1

de la 100.00 până la 5,000.00 MDL

Nelimitat



Clasificare VB: Public

12 3.25% 0.60% 0.40%

24 3.50% 0.80% 0.55%

36 4.00% 1.00% 0.75%

Exemplu de calcul a dobânzii:

Sold Valuta
Dobânda

lunară
10,000 MDL 19.11

18.49

19.11

18.49

19.11

19.11

Total 113.42

noiembrie 30

decembrie 31

ianuarie 31

Termen, zile

septembrie 30

octombrie 31

august 31

Depozitul poate fi constituit de persoane fizice rezidente a căror vârstă este de cel puțin 50 ani.

La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni.

Note:

1) Operațiunile aferente constituirii depozitului, vărsămintelor suplimentare, retragerilor, inclusiv parțiale ale mijloacelor bănești în/din depozit, se efectuează 

prin intermediul contului curent al deponentului.

2) Deschiderea contului de depozit este gratuită și se efectuează în baza actului de identitate. În cazul deschiderii de către persoana împuternicită se prezintă 

actul de identitate al persoanei împuternicite, copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului și procura sau contractul de mandat în original 

sau copia autentificată notarial.

3) La cererea clientului depozitul se reconstituie automat în condiţiile oferite de Bancă pentru acelaşi tip de depozit. Dacă un depozit de tipul şi termenul 

respectiv nu există la momentul reconstituirii acesta se va reconstitui la un *Depozit în condiţii standard la momentul prelungirii cu termenul cel mai apropiat, 

dar nu mai mare, faţă de termenul depozitului anterior.

4) La cererea clientului depozitul VB Kid se va reconstitui automat la un *Depozit în condiţii standard cu termenul de 60 luni.

5) Pentru toate tipurile de depozit, la rezilierea anticipată a depozitului în prima lună de la constituirea inițială a acestuia, Banca va reţine suplimentar un 

comision în mărime de 1% din suma depozitului la momentul rezilierii, minim 50 MDL/ 5 USD/EUR/RON/ 500 RUB.

6) La ridicarea numerarului provenit din depozitul scadent și ridicat în altă zi decât ziua scadenței (sau prima zi lucrătoare dacă ziua scadenței este 

nelucrătoare) banca percepe un comision de 1% min. 10 MDL/ 5 USD/EUR. Același comision se percepe și pentru ridicarea numerarului provenit din dobânda 

achitată în altă zi decât ziua scadenței.

Depozit Disponibil VB, 6 luni, achitare lunară (calcul pentru anul ce contine 365 zile)

Perioada

7

8

*Bonus la dobândă: Banca va calcula o DOBÂNDĂ DUBLĂ pentru data care coincide cu ziua de naştere a deponentului, şi o achită prin capitalizare la soldul Depozitului în ziua calculării. 

La rezilierea anticipată a depozitului în primele 12 luni dobânda se recalculează la rata 0%, după 12 luni dobânda se achită în proporţie de 50%.

Depozitul poate fi constituit pe numele minorului cu vârsta de până la 14 ani. Depozitul poate fi constituit de către unul dintre părinţi sau tutore/reprezentant legal.

Plafonul maxim al unui depozit nu va depăşi 1 milion MDL sau 50 mii EUR/USD.

Respect VB
 (Rata flotantă)

5 000 MDL      

500 USD/EUR

Nelimitat, cu 

excepţia ultimelor 2 

luni

După 12 luni, lunar 

maxim 20% din soldul 

de la sfârşitul lunii 

precedente, păstrând 

soldul minim

Lunar 

(la cont curent, de 

card) sau capitalizare 

lunară


