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Conturi curente 

 Dobândă (%/an) 

 RON EUR USD GBP 

Conturi curente* 0% 0% 0% 0% 

Conturi posesori carduri 0% 0% 0% - 

Cont curent cu Card Sprint atașat 0% - - - 

Suma minimă în cont - -  - - 

      *inclusiv pentru avansul depus pentru construcţii de locuinţe/case de vacanţă şi pentru cumpărări de autoturisme      
 

document în vigoare începând cu data de: 11.05.2023 

Conturi de economii* 
dobândă (%/ an) 

 RON 

ATUSTART (capitalizare trimestrială) 2.50% 
Suma minimă/ maximă în cont 0**/ 200.000 

ATUCONT (capitalizare trimestrială) 2.00% 

Suma minimă/ maximă în cont 0** 

*dobânzi fixe, valabile până la 30 Iunie 2023 
**0 RON - suma minimă şi în cazul achiziţionării unui cont de economii împreună cu Serviciul de Economisire la POS 
 
Notǎ: începând cu 01.03.2021, conturile de economii Atustart, Atusprint, Atucont în USD nu se mai comercializeazǎ 
          începând cu 26.04.2021, conturile de economii Atustart, Atusprint, Atucont în EUR nu se mai comercializeazǎ 
          începând cu 26.04.2021, conturile de economii Atusprint în RON nu se mai comercializeazǎ 
Notă:   

 pentru conturile din gama „ATU” dobânda este standard +0.15% pentru conturile în LEI, +0.05% pentru conturile în USD, 
respectiv +0% pentru conturile în EUR: 

» din pachetele: Drum Bun, Clasic/ Select cu opțiunea Loial 
» dedicate pensionarilor care au optat pentru încasarea pensiei în cont curent BRD 

 pentru conturile din gama „ATU” în RON dobânda este standard +0.15% în cazul deţinerii pachetului „Card Senior” cu încasarea 
pensiei în cont curent BRD 

Dobânda la vedere (%/an) 
0% p.a, aplicabilă conturilor curente şi pachetelor de cont curent precum şi depozitelor la termen (incluzând 
depozitele Progresso) lichidate înainte de termen.  

 

         Depozite la termen în RON 
          dobândă fixă (%/ an) 
 

Plata dobânzii  
    nr. zile         nr. luni/ani Termen Lunar 

30  1 lunǎ  4.50% - 

90 3 luni 6.00% - 

180 6 luni 6.50% - 

365 1 an  7.00% - 

 730 2 ani 7.20%  7.10% 

1095 3 ani -  7.20% 

1460 4 ani -  7.20% 

Suma minimă  500 RON 
 

 Depozite la termen în valută 
dobândă fixă (%/ an) 
      EUR                  USD           

Plata dobânzii  
nr. zile     nr.luni/ani 

Termen 
 
 

Termen 

30 1 lunǎ     0.25%     1.00% 

90 3 luni    1.25%     1.75% 

180 6 luni   1.50%     2.00% 

365 1 an    2.00%     2.50% 

 Lunar Lunar 

730   2 ani   2.70%     3.20% 
Suma minimă 500 EUR 500 USD 

 

Dobânzi aplicabile produselor deschise la ghişeu/ prin serviciul MyBRD Net/ Mobile 
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Pentru depozitele la termen (RON/ USD) se acordă un bonus de 0.05% la dobândă:  

 în cazul pensionarilor care au optat pentru încasarea pensiei în contul curent BRD, cu mențiunea că, în cazul deținătorilor  
pachetului „Card Senior” cu opțiunea de încasare pensie în cont BRD, bonusul de 0.05% se acordă doar pentru depozitele constituite 
în RON 

 pentru convențiile de salariați încheiate începând cu 01.04.2017  
 
USD: în perioada 01.03.2021 - 31.10.2022, depozitul la termen în USD pe 730 de zile (2 ani) nu a fost comercializat, fiind reintrodus în ofertă  
            începând cu 01.11.2022 
Notă:    

 începând cu 01.03.2021, depozitele la termen în GBP (toate maturităţile: 30, 90, 180, 365, 730 zile) nu se mai comercializeazǎ 
 în perioada 26.04.2021 - 31.10.2022, depozitele la termen în EUR nu au fost comercializate, produsele fiind reintroduse în ofertă începând 

cu 01.11.2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        *un interval = 180 zile  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                              Pentru depozitele la termen în RON (1 lună, 3 luni, 6 luni,          

                                                                                                                                           12 luni) constituite prin serviciul de internet şi mobile                       

                                                                                                                                            banking YOU BRD, se acordă un bonus de 0.50% în plus   

                                                                                                                                            faţă de dobânda standard acordată în agenţiile BRD,  

                                                                                                                                            conform tabelului de mai sus.  
 

                                                                                                              Pentru depozitele la termen în EUR (1 lună, 3 luni, 6 luni,          

                                                                                                                                           12 luni) constituite prin serviciul de internet şi mobile                       

                                                                                                                                            banking YOU BRD, se acordă un bonus de 0.50% în plus   

                                                                                                                                            faţă de dobânda standard acordată în agenţiile BRD,  

                                                                                                                                            conform tabelului alăturat. 
 

                                                                                                              Pentru depozitele la termen în USD (1 lună, 3 luni, 6 luni,          

                                                                                                                                           12 luni) constituite prin serviciul de internet şi mobile                       

                                                                                                                                            banking YOU BRD, se acordă un bonus de 0.50% în plus   

                                                                                                                                            faţă de dobânda standard acordată în agenţiile BRD,  

                                                                                                                                            conform tabelului alăturat. 

    Depozit PROGRESSO 1080 zile | 3 ani  

                                         Dobândă fixă (%/ an) 

 Perioada*       RON       EUR      USD 

Intervalul I 5.50%  1.30% 1.00% 

Intervalul II 6.00% 1.60% 1.50% 

Intervalul III 6.50% 1.80% 2.00% 

Intervalul IV 7.00% 2.10% 2.50% 

Intervalul V 7.50% 2.30% 3.00% 

Intervalul VI 8.20% 2.60% 3.50% 
Suma minimă 500 RON 500 EUR 500  USD 

Suma maximă  400.000 RON 100.000 EUR 100.000 USD 

          Depozit PROGRESSO 360 zile | 1 an  
  

                   Dobândă fixă (%/ an) 

Perioada* RON EUR USD 

Intervalul I 6.00% 1.40% 2.00% 

Intervalul II 8.00% 2.50% 3.00% 

Suma minimă 500 RON 500 EUR 500 USD 

Suma maximă  400.000 RON 100.000 EUR 100.000 USD 

     *un interval = 180 zile  
 

 

Conturi de economii* 
dobândă (%/ an) 

 RON 

ATUCONT (capitalizare trimestrială) 2.00% 

Suma minimă/ maximă în cont 0 

*dobânzi fixe, valabile până la 30 Iunie 2023 
 

       Depozite la termen în RON 
        dobândă fixă (%/ an) 
 

Plata dobânzii  
    nr. zile         nr. luni/ani Termen Lunar 

30  1 lunǎ  5.00% - 

90 3 luni 6.50% - 

180 6 luni 7.00% - 

365 1 an  7.50% - 

 730 2 ani 7.20% 7.10% 

1095 3 ani - 7.20% 

1460 4 ani - 7.20% 

Suma minimă  500 RON 
 

Dobânzi aplicabile produselor deschise prin serviciul YOU BRD 

 Depozite la termen în valută 
dobândă fixă (%/ an) 
      EUR                  USD           

Plata dobânzii  
nr. zile     nr.luni/ani 

Termen 
 
 

Termen 

30 1 lunǎ     0.75%     1.50% 

90 3 luni    1.75%     2.25% 

180 6 luni   2.00%     2.50% 

365 1 an    2.50%     3.00% 

 Lunar Lunar 

730   2 ani   2.70%     3.20% 
Suma minimă 500 EUR 500 USD 

 


