
DEPOZIT BARIER~
� DEPOZITUL BONUS
� DEPOZIT DUAL CURRENCY

SOLU}II PENTRU ÎMBUN~T~}IREA RANDAMENTULUI PLASAMENTELOR
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Varianta Depozit Barier` A

Dac` investitorul anticipeaz` o pia]` valutar`
relativ stabil` pentru elementul suport pe
durata de derulare a investi]iei, acesta poate
opta pentru un Depozit Barier` A, care prevede
ca pia]a spot a elementului suport s`
tranzac]ioneze pe toat` durata pân` la scaden]`
f`r` dep`[irea unui nivel de curs predefinit.
Dac` acest scenariu este confirmat de evolu]ia
ratei spot, atunci randamentul acordat va fi
nivelul maxim de dobând` agreat la data
tranzac]ion`rii. |n caz contrar, investitorul
beneficiaz` doar de remunera]ie egal` cu
randamentul minim garantat.

Varianta Depozit Barier` B

Dac` investitorul anticipeaz` o pia]` valutar`
volatil` pentru elementul suport pe durata de
derulare a investi]iei, acesta poate opta pentru
un Depozit Barier` B, care prevede ca pia]a spot
a elementului suport s` tranzac]ioneze [i numai
o singur` dat` pân` la scaden]` dincolo de un
nivel de curs predefinit. Dac` acest scenariu este
confirmat de evolu]ia ratei spot, atunci
randamentul acordat va fi nivelul maxim de
dobând` agreat la data tranzac]ion`rii. |n caz
contrar, investitorul beneficiaz` doar de
remunera]ie egal` cu randamentul minim
garantat.

SOLU}II PENTRU ÎMBUN~T~}IREA RANDAMENTULUI
PLASAMENTELOR. (DEPOZITE CU RANDAMENT INDEXAT)

1. DEPOZIT BARIER~

DESCRIERE GENERAL~

Permite ob]inerea unui randament mai ridicat comparativ cu un depozit la termen, cu condi]ia ca
pân` la scaden]`, scenariul de evolu]ie a cursului valutar agreat s` se materializeze \n pia]a spot.
Totodat`, randamentul ridicat este asociat [i cu asumarea unor riscuri sau a unor câ[tiguri reduse
\n cazul \n care depozitul este desfiin]at \nainte de scaden]` sau scenariul valutar anticipat nu s-a
materializat \n pia]a interbancar` la sau pân` la scaden]`.

CARACTERISTICILE DEPOZITULUI BARIER~

• Depozitul Barier` are capitalul garantat 100% la scaden]`, \n valuta constituirii depozitului.
• Scadentele plasamentului variaz` \ntre 1 [i 18 luni.
• Valuta depozitului poate fi RON, EUR sau USD.
• Elementul suport al acestui tip de depozit este cursul de schimb al perechilor de valute 

EUR / RON, USD / RON sau EUR / USD.
• Poate fi utilizat [i ca instrument de hedge, corelat cu celelalte expuneri valutare ale clientului.
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SOLU}II PENTRU ÎMBUN~T~}IREA RANDAMENTULUI
PLASAMENTELOR. (DEPOZITE CU RANDAMENT INDEXAT)

EXEMPLU

Depozit Barier` A \n RON

Detaliile plasamentului Depozit Barier` A
▪ Valuta: RON
▪ Elementul suport: cursul spot EUR / RON (nivel curent 3.7000)
▪ Durata constituirii depozitului: 1 lun`
▪ Rata dobânzii: 

•  Dac` rata spot a elementului suport r`mâne strict inferioar` (f`r` a atinge sau dep`[i
niciodat`) nivelului de 3.7800 pe \ntreaga perioad` a depozitului, atunci rata dobânzii
bonificate este 11.30 % p.a. (num`rul de zile / 360)

•  |n caz contrar, rata dobânzii bonificate este randamentul minim garantat de 1.00% p.a.,
i.e. (num`rul de zile / 360)

Depozit Barier` A \n EUR

Detaliile plasamentului Depozit Bariera A
▪Moneda: EUR
▪ Elementul suport: cursul spot EUR / RON (nivel curent 3.7000)
▪ Durata constituirii depozitului: 1 lun`
▪ Rata dobânzii:  

•  Dac` rata spot a elementului suport r`mâne strict inferioar` (f`r` a atinge sau dep`[i)
nivelului de 3.7800 pe \ntreaga perioad` a depozitului, atunci rata dobânzii bonificate
este 5.40 % p.a. (num`rul de zile / 360)

•  |n caz contrar, rata dobânzii bonificate este randamentul minim garantat de 0.50% p.a.
(num`rul de zile / 360)
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Avantaje

- posibilitatea ob]inerii unui randament net
superior unui depozit la termen

- capital garantat 100% la scaden]a \n valut` \n
care a fost constituit depozitul

- posibilitatea acord`rii unui randament minim
garantat la scaden]`

Dezavantaje

- randament bonificat inferior unui depozit la
termen \n cazul \n care scenariul prev`zut nu
se confirm` \n pia]a spot a elementului suport

- \n cazul \n care se solicit` desfiin]area
plasamentului \nainte de scaden]` se poate
pierde atât dobânda minim` garantat` cât [i
par]ial capitalul investit, \n func]ie de condi]iile
pie]ei la momentul respectiv



2. DEPOZIT BONUS

DESCRIERE GENERAL~

Permite ob]inerea unui randament mai ridicat comparativ cu un depozit la termen, cu condi]ia ca
pân` la scaden]`, scenariul de evolu]ie a cursului valutar agreat s` se materializeze \n pia]a spot.
Totodat`, randamentul ridicat este asociat [i cu asumarea unor riscuri sau a unor câ[tiguri reduse
\n cazul \n care depozitul este desfiin]at \nainte de scaden]` sau scenariul valutar anticipat nu s-a
materializat \n pia]a interbancar` la sau pân` la scaden]`.

CARACTERISTICILE DEPOZITULUI BONUS

• Capitalul este garantat 100% la scaden]`, \n valuta constituirii depozitului.
• Scaden]ele plasamentului variaz` \ntre 1 [i 18 luni.
• Valuta depozitului poate fi RON, EUR sau USD.
• Elementul suport al acestui tip de depozit este cursul de schimb al perechilor de valute 

EUR / RON, USD / RON sau EUR / USD.
• Poate fi utilizat [i ca instrument de hedge, corelat cu celelalte expuneri valutare ale clientului.

DEPOZIT BONUS 

Dac` investitorul anticipeaz` o pia]` valutar` relativ stabil` pentru elementul suport pe durata de
derulare a investi]iei, acesta poate opta pentru un Depozit Bonus, care prevede ca pia]a spot a
elementului suport s` tranzac]ioneze pe toat` durata pân` la scaden]` \n cadrul unui interval de
curs predefinit. Dac` acest scenariu este confirmat de evolu]ia ratei spot, atunci randamentul
acordat va fi nivelul maxim de dobând` agreat la data tranzac]ion`rii. |n caz contrar, investitorul
beneficiaz` doar de remunera]ie egal` cu randamentul minim garantat.
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Avantaje

- posibilitatea ob]inerii unui randament net
superior unui depozit la termen

- capital garantat 100% la scaden]` \n valuta \n
care a fost constituit depozitul

- posibilitatea acord`rii unui randament minim
garantat la scaden]`

Dezavantaje

- randament bonificat inferior unui depozit la
termen \n cazul \n care scenariul prev`zut nu
se confirm` \n pia]a spot a elementului suport

- \n cazul \n care se solicit` desfiin]area
plasamentului \nainte de scaden]` se poate
pierde atât dobânda minim` garantat` cât [i
par]ial capitalul investit, \n func]ie de condi]iile
pie]ei la momentul respectiv

SOLU}II PENTRU ÎMBUN~T~}IREA RANDAMENTULUI
PLASAMENTELOR. (DEPOZITE CU RANDAMENT INDEXAT)

EXEMPLU

DEPOZIT BONUS ÎN RON

Detaliile plasamentului
▪ Valuta: RON
▪ Elementul suport: cursul spot EUR / RON (nivel curent 3.7000)
▪ Durata constituirii depozitului: 1 lun`
▪ Rata dobânzii: 

• Dac` rata spot a elementului suport r`mâne strict (f`r` a atinge sau dep`[i nivelele limita
\n nici un moment) \n intervalul de 3.6300-3.7800 pe \ntreaga perioad` a depozitului,
atunci rata dobânzii bonificate este 20.50% p.a. (num`rul de zile / 360)

• |n caz contrar, rata dobânzii bonificate este 1.00 % p.a. (num`rul de zile / 360)

DEPOZIT BONUS |N EUR

Detaliile plasamentului
▪ Valuta: EUR
▪ Elementul suport: cursul spot EUR/RON (nivel curent 3.7000)
▪ Durata constituirii depozitului: 1 lun`
▪ Rata dobânzii: 

• Dac` rata spot a elementului suport r`mâne strict (f`r` a atinge sau dep`[i nivelele limit`
\n nici un moment) \n intervalul de 3.6300-3.7800 pe \ntreaga perioad` a depozitului,
atunci rata dobânzii bonificate este 9,90 % p.a., (num`rul de zile / 360)

• |n caz contrar, rata dobânzii bonificate este 0.50 % p.a. (num`rul de zile / 360)
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SOLU}II PENTRU ÎMBUN~T~}IREA RANDAMENTULUI
PLASAMENTELOR. (DEPOZITE CU RANDAMENT INDEXAT)

3.  DEPOZIT DUAL CURRENCY

DESCRIERE GENERAL~

Permite ob]inerea unui randament superior comparativ cu un depozit la termen \n schimbul
dreptului acordat b`ncii ca la scaden]` capitalul s` fie rambursat \ntr-o alt` valut` decât cea ini]ial`.
Rata de schimb pentru eventuala conversie a capitalului la scaden]` este stabilit` la constituirea
depozitului. Randamentul ridicat este asociat cu asumarea unor riscuri sau a unor câ[tiguri reduse
\n cazul \n care depozitul este desfiin]at \nainte de scaden]`. 

CARACTERISTICILE DEPOZITULUI DUAL CURRENCY

• Capitalul este garantat 100% la scaden]`.
• Valuta \n care va fi rambursat capitalul la scaden]` poate fi alta decât cea de constituire.
• Scaden]ele plasamentului variaz` \ntre 1 [i 18 luni.
• Valuta original` a depozitului poate fi RON, EUR sau USD.
• Perechea de valute asociat` poate fi EUR / RON, EUR / USD, USD / RON.
• Poate fi utilizat [i ca instrument de hedge, corelat cu celelalte expuneri valutare ale clientului.

DEPOZIT DUAL 

Dac` investitorul este confortabil cu rambursarea capitalului \ntr-o alt` valut` decât cea ini]ial` la
un curs prestabilit la constituirea plasamentului, acesta poate opta pentru un Depozit Dual
Currency. Acesta prevede ca \n cazul \n care cursul de schimb la scaden]` dep`[e[te nivelul de curs
prestabilit, atunci investitorului i se va calcula dobânda \n valuta original` iar suma total datorat`
(capital + dobând`) va fi pl`tit` \n cealalt` valut`, la cursul de conversie prestabilit. |n cazul \n care
cursul la scaden]` nu a dep`[it nivelul de curs prestabilit, atunci investitorul va primi dobânda [i
capitalul \n valuta original`. |n ambele cazuri dobânda r`mâne aceea[i [i este superioar` dobânzii
unui depozit la termen.

EXEMPLU

DEPOZIT BONUS |N EUR

Detaliile plasamentului

▪ Valuta: EUR
▪ Elementul suport: cursul spot EUR / RON (nivel curent 3.7000)
▪ Durata constituirii depozitului: 1 lun`
▪ Rata dobânzii: 

• Dobânda bonificat` este de 10.20 % p.a.
• Dac` rata de referin]` la scaden]` este superioar` cursului de 3.8500 capitalul va fi

rambursat \n RON la cursul de 3.8500 i.e. 
• |n caz contrar capitalul va fi rambursat \n EUR
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Avantaje

- capital garantat 100% la scaden]`

- dobânda garantat` superioar` depozitului
clasic

Dezavantaje

- banca are dreptul de a rambursa capitalul la
scaden]` \n alt` valut`, utilizând un curs de
conversie prestabilit 

- \n cazul \n care se solicit` desfiin]area
plasamentului \nainte de scaden]` se poate
pierde atât dobânda garantat` cât [i par]ial
capitalul investit, \n func]ie de condi]iile pie]ei
la momentul respectiv

SOLU}II PENTRU ÎMBUN~T~}IREA RANDAMENTULUI
PLASAMENTELOR. (DEPOZITE CU RANDAMENT INDEXAT)
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7

ETAPELE REALIZ~RII TRANZAC}IILOR DE DEPOZIT CU RANDAMENT INDEXAT

1. Semnarea Contractului Cadru pentru Depozite cu randament indexat

2. Stabilirea, \mpreuna cu persoana de contact din cadrul BRD Pie]e Financiare, a elementelor de
baz`: sumele ce urmeaz` a fi plasate [i scaden]ele implicate, scenariul pe a c`rui baz` se realizeaz`
indexarea, nivelul de garantare a capitalului la scaden]` etc.
3. Analiza propunerii personalizate de hedging redactat` de c`tre BRD Pie]e Financiare

4. Agrearea detaliilor finale [i \ncheierea tranzac]iei 

5. Semnarea Confirm`rii Tranzac]iei

SOLU}II PENTRU ÎMBUN~T~}IREA RANDAMENTULUI
PLASAMENTELOR. (DEPOZITE CU RANDAMENT INDEXAT)



Not`
• Con]inutul acestui document este furnizat cu titlu informativ [i nu are valoare contractual`. 

BRD – Groupe Société Générale nu este responsabil` pentru consecin]ele financiare sau de orice
alt` natur` ce pot decurge din \ncheierea unor astfel de tranzac]ii. Compania Dvs. va trebui s`
realizeze propria evaluare a riscurilor, f`r` a se baza exclusiv pe informa]iile furnizate prin acest
material, prin consultarea, \n cazul \n care considera\i necesar, a propriilor consilieri \n domeniul
juridic, fiscal, financiar, contabil sau \n alte domenii, pentru a se asigura c` produsul pe care
inten]iona]i s` \l tranzac]iona]i corespunde situa]iei sale.

• Aceste produse pot face obiectul unor restric]ii cu privire la anumite tipuri de persoane sau din
punct de vedere al legisla]iei anumitor ]`ri cu privire la anumite tipuri de persoane sau ]`ri. Este
responsabilitatea companiei Dvs. s` v` asigura]i c` ave]i capacitatea de a \ncheia tranzac]ii cu
astfel de produse. Documenta]ia ce urmeaz` a fi semnat` cu privire la aceste produse va oferi
metode de ajustare sau substituire pentru a ]ine cont de consecin]ele asupra acestor produse \n
cazul unor evenimente extraordinare care pot afecta unul sau mai multe instrumente financiare
pe care sunt bazate aceste produse, sau, dac` va fi cazul,  pentru terminarea anticipat` a
produsului.

• Acurate]ea, complexitatea sau relevan]a informa]iilor furnizate nu este garantat`, de[i s-au
utilizat surse considerate a fi de \ncredere. Informa]iile prezentate \n acest material sunt bazate
pe cota]ii de pia]` la un moment dat [i acestea se pot schimba periodic.



|ntrucât necesit`]ile unei firme nu sunt unidimensionale, la BRD ave]i posibilitatea de a alege
dintr-un ansamblu de solu]ii menite s` sprijine dezvoltarea firmei dumneavoastr`.

Speciali[tii no[tri v` asist` permanent pentru identificarea raportului optim \ntre satisfacerea
nevoilor companiei [i costurile pe care aceasta le poate angaja pe baza unei analize personalizate
a activit`]ii firmei.
Astfel, beneficia]i de o propunere adaptat`, care s` se potriveasc` cel mai bine obiectivelor pe care
vi le propune]i.

O abordare personalizat`






