
depozit.

4 APROBARE 
DEPOZIT
Verifica informatiile din “Sumar Depozit la termen”, iar daca totul este 
in regula apasa butonul rosu “Aprobare depozit”, altfel apasa pe 
iconul inapoi (sageata) si editeaza informatiile dorite. 

1
PRODUSE 
BANCARE
Acum poti deschide produse bancare prin atingerea 
optiunei “Produse” situata in bara de meniu, din 
partea de jos a ecranului.

2 DEPOZIT LA 
TERMEN
Pentru a deschide un depozit la termen este necesar sa 
apesi pe butinul rosu “Deschidere Depozit la termen”, 
ulterior selecteaza moneda depozitului, cand doresti sa se 
realizeze plata dobanzii, reinnoirea depozitului, 
capitalizarea dobanzii, consulta documentele specifice si 
apoi apasa butonul rosu “Alimentare depozit”. 

3 ALIMENTEAZA 
DEPOZIT
Selecteaza din carousel contul curent din care doresti sa alimentezi depozitul, 
introdu suma dorita in campul “Suma depozit”, selecteaza termenul 
depozitului din lista derulanta, consulta si bifeaza ca esti de acord cu 
“conditiile de garantare” si cu “documentele specifice” si apasa butonul rosu 
“Sumar depozit”. 
Daca nu esti de acord cu conditiile de garantare si cu documentele specifice 
procesul de deschidere depozit nu va continua. 

DESCHIDE PRODUSE BANCARE

5 CONT DE 
ECONOMII
Pentru a deschide un cont de economii este necesar sa apesi pe 
butinul rosu “Deschidere Cont economii”, ulterior selecteaza 
moneda contului, consulta documentele specifice si apoi apasa 
butonul rosu “Alimentare Cont economii”. 

6
ALIMENTEAZA 
CONT DE 
ECONOMII
Selecteaza din carousel contul curent din care doresti sa 
alimentezi contul de economii, introdu suma dorita in campul 
“Suma”, consulta si bifeaza ca esti de acord cu “conditiile de 
garantare” si cu “documentele specifice”, apoi apasa butonul 
rosu “Sumar Cont economii”. 
Daca nu esti de acord cu conditiile de garantare si cu 
documentele specifice procesul de deschidere a unui cont de 
economii nu va continua. 

7 APROBARE CONT 
DE ECONOMII
Verifica informatiile din “Sumar Cont de economii”, iar daca totul este in regula 
apasa butinul rosu “Confirmare cont de economii”, altfel apasa pe iconul 
inapoi (sageata) si editeaza informatiile dorite. 


