
1 SELECTEAZA “PRODUS 
NOU” DIN MENIU
Daca doresti sa deschizi un produs BRD este nevoie sa apesi 
pe optiunea “Produs nou” din meniu. 
In noua pagina afisata vei gasi optiunea de a dechide un 
depozit la termen sau un cont de economii. 

DESCHIDERE PRODUSE BANCARE

2 DEPOZIT LA 
TERMEN
Pentru a deschide un depozit la termen este nevoie sa apesi pe 
butonul rosu “Deschidere depozit la termen”. Vei ajunge intr-o 
noua pagina unde va trebui sa alegi moneda depozitului, cand sa se 
plateasca dobanda, daca doresti depozitul cu reinnoire sau nu, 
daca doresti sa fie cu capitalizare sau nu, ulterior apasa pe butonul 
rosu “Alimentare depozit”.

3 ALIMENTARE 
DEPOZIT
In acest ecran este nevoie sa alegi contul curent din care 
doresti sa alimentezi depozitul, sa introduci suma dorita, sa 
selectezi termenul depozitului, sa consulti si sa bifezi ca esti 
de acord cu “conditiile de garantare” si cu “documentele 
specifice”, iar ulterior apasa butonul rosu “Sumar depozit”. 
Te poti intoarce la pasul 2 apasand butonul “Inapoi” si sa 
modifici orice informatie selectata. 
Daca nu esti de acord cu conditiile de garantare si cu 
documentele specifice procesul de deschidere depozit nu va 
continua. 

5 DESCHIDERE CONT 
ECONOMII
Pentru a deschide un cont de economii este nevoie sa 
apesi pe butonul rosu “Deschide cont economii”. Vei 
ajunge intr-o noua pagina unde va trebui sa alegi 
moneda contului de economii si sa apasi pe butonul 
rosu “Alimentare cont economii”.

4 SUMAR DEPOZIT 
LA TERMEN
Aici poti vedea sumarul selectiilor tare, iar daca 
totul este in regula vei putea sa apesi butonul rosu 
“Aprobare depozit”. 
Daca doresti sa modifici vreo informatie apasa pe 
butonul “Inapoi”. 

6 ALIMENTARE CONT 
ECONOMII
In acest ecran este nevoie sa alegi contul curent din care 
doresti sa alimentezi contul de economii, sa introduci 
suma dorita, sa consulti si sa bifezi ca esti de acord cu 
“conditiile de garantare” si cu “documentele specifice”, 
iar ulterior apasa butonul rosu “Sumar Cont economii”. 
Te poti intoarce la pasul 2 apasand butonul “Inapoi” si 
sa modifici orice informatie selectata. 
Daca nu esti de acord cu conditiile de garantare si cu 
documentele specifice procesul de deschidere cont 
economonii nu va continua. 

7 SUMAR CONT 
DE ECONOMII
Aici poti vedea sumarul selectiilor tare, iar daca 
totul este in regula va trebui sa apesi butonul rosu 
“Confirmare cont de economii”. Daca vrei sa 
modifici vreo informatie apasa pe butonul “Inapoi”. 


