
 

 

Nr. Înregistrare: 343/23.12.2022 

 

Stimate client,  

Veștile bune trebuie să circule repede și, de aceea, ne grăbim să te ținem la curent cu ultimele noutăți. În perioada 

următoare, operațiunile Băncii Românești vor fi preluate de EximBank, ca urmare a procesului de fuziune.  

Astfel, din 03 ianuarie 2023, EximBank va fi noua ta bancă.  

Acest lucru nu aduce schimbări majore pentru că EximBank va menține beneficiile pe care le ai deja din colaborarea cu 

Banca Românească și îți va oferi acces la o gamă variată de produse și servicii bancare. Ne-am concentrat eforturile 

pe transferul automat al produselor și serviciilor pe care le deții, astfel încât să nu fie necesare vizite la sucursale 

sau alte acțiuni din partea ta.  

Iată câteva informații care te-ar putea interesa: 

 

Calendarul perioadei următoare 

✓ Conturile şi serviciile Băncii Românești vor putea fi accesate până la 30 decembrie 2022. 

✓ La finalul zilei bancare de 30 decembrie 2022, conturile, produsele şi serviciile utilizate la Banca Românească 

vor fi transferate la EximBank. 

✓ Din 03 ianuarie 2023, devii client EximBank. 

 

Alte informații 

✓ Contul IBAN nu se modifică. 

✓ Soldurile conturilor se preiau integral de EximBank la finalul zilei bancare de 30 decembrie 2022. 

✓ Unitatea bancară cu care lucrezi nu se modifică, aceasta va deveni EximBank. 

✓ Cardurile vor putea fi utilizate fără restricții și în aceleași condiții până la expirare. Între 30 decembrie 2022 – 

02 ianuarie 2023, este posibil să apară unele întreruperi în funcționarea cardurilor, dar acestea vor fi 

notificate în timp util.  

✓ Internet Banking: aplicatia e-bancamea nu se modifică putând fi accesată din 03 ianuarie 2023 cu elementele 

de autentificare utilizate în prezent. Între 30 decembrie 2022 – 02 ianuarie 2023, este posibil să apară 

întreruperi în funcționarea aplicației e-bancamea, dar acestea vor fi notificate în timp util. Detalii despre acest 

serviciu sunt disponibile pe www.banca-romaneasca.ro (până la 31 decembrie 2022) și pe www.eximbank.ro. 

✓ Produsele de economisire și creditare vor fi preluate de EximBank în aceleași condiții pe care le ai la Banca 

Românească la momentul fuziunii. 

http://www.banca-romaneasca.ro/
http://www.eximbank.ro/


 

 

✓ Polițele și Certificatele de asigurare emise rămân valabile, urmând ca la expirarea acestora (după data de 03 

ianuarie 2023), noile polițe să fie cesionate în favoarea EximBank, respectiv Beneficiarul asigurării în cazul 

Certificatelor de asigurare va fi EximBank. Asigurările oferite de Banca Românească gratuit conform 

contractelor în derulare rămân valabile până la expirarea acestora. 

✓ Condițiile Generale de Afaceri pentru persoane fizice, aplicabile din 03 ianuarie 2023, vor fi disponibile pe 

www.banca-romaneasca.ro (până la 31 decembrie 2022), www.eximbank.ro și în unitățile teritoriale. 

✓ Comisoanele nu se modifică. Lista de Comisioane pentru persoane fizice este disponibilă în unitățile 

teritoriale, pe www.banca-romaneasca.ro (până la 31 decembrie 2022) și pe www.eximbank.ro. 

✓ Garantarea depozitelor - EximBank face parte din instituțiile de credit participante la Fondul de Garantare a 

Depozitelor Bancare (FGDB) ai căror deponenți beneficiază de garantarea depozitelor constituite la aceasta, 

prin plata de compensații, în limita plafonului de garantare și în condițiile legii. Informații suplimentare sunt 

disponibile pe site-ul FGDB: http://www.fgdb.ro/. 

✓ Pentru termenele limită ale tranzacțiilor  ce vor putea fi efectuate la ghișeu și prin Internet Banking, aferente 

perioadei 28 - 30 decembrie 2022, te invităm să consulți www.banca-romaneasca.ro (până pe 31 decembrie 

2022) și www.eximbank.ro. În această perioadă, este posibil ca programul de lucru cu clienții să fie redus, de 

aceea îți recomandăm să te asiguri că efectezi operațiunile din timp și că dispui de numerar pentru nevoile 

curente.  

✓ Prelucrarea datelor cu caracter personal ulterior realizării operațiunii de fuziune prin absorbție: te rugăm să 

consulți documentul anexat notificării. 

Pentru detalii, poți consulta oricând Ghidul clienților și informarea dedicată procesului de fuziune pe 

www.banca-romaneasca.ro (până la 31 decembrie 2022) și pe www.eximbank.ro. De asemenea, ne poți contacta 

prin Call Center +4021.304.80.04 și pe e-mail contact@brom.ro sau poți vizita una dintre unitățile teritoriale. 

 

Știm că orice schimbare presupune și un ușor disconfort,  

dar avem încredere că, provocând și acceptând schimbarea, vom cunoaște împreună succesul.  

 

BINE AI VENIT! 
Echipa EximBank 
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PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

În urma operațiunii de fuziune prin absorbție dintre EximBank (banca absorbantă) și Banca Românească (banca 

absorbită) având ca dată de finalizare 30 decembrie 2022, Banca Românească va înceta să mai existe și, pe cale 

de consecință, din 31 decembrie 2022, noul operator de date va fi EximBank.  

 

Informațiile cuprinse în notele de informare pe care le-ai primit din partea Băncii Românești, inclusiv cele 

cuprinse în notele de informare postate pe pagina web www.banca-romaneasca.ro, în secțiunea “Protecția 

datelor”, se mențin după fuziune (din 31 decembrie 2022), cu următoarele excepții:  

 

● informațiile privind identitatea și datele de contact ale operatorului se schimbă astfel: Banca de Export-Import 

a României EximBank S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Str. Barbu 

Delavrancea nr. 6A, Sector 1, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub numărul RB-PJR-40-

015/18.02.1999 și în Registrul Comerțului sub nr. J40/8799/1992/08.04.1992, având codul de identificare fiscală 

RO 361560 și identificatorul unic la nivel european (EIUD) ROONRC.J40/8799/1992, e-mail office@eximbank.ro, 

telefon +4021.405.30.96 și website-ul www.eximbank.ro. 

 

● datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor  se schimbă astfel: dpo@eximbank.ro.  

 

● informațiile privind excercitarea drepturilor prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal se schimbă astfel: drepturile pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la 

sediul noului operator de date menționat mai sus. Dacă ai întrebări legate de prelucrarea datelor, te poți adresa 

responsabilului cu protecția datelor la adresa de e-mail dpo@eximbank.ro sau poți apela noul operator de date 

la numărul de telefon menționat mai sus.  

 

După fuziune, se mențin toate drepturile conferite de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

inclusiv dreptul de retragere a consimțământului în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul 

tău.  

 

Pe pagina web a EximBank www.eximbank.ro, în secțiunea “Protecția datelor”, vei regăsi, după fuziune, informații 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de către operatorul de date EximBank având integrate 

modificările expuse mai sus, anexate, în prezent, Ghidului clienților.  

 

http://www.banca-romaneasca.ro/
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Informațiile privind prelucrarea realizată de către Banca Românească până la fuziune le regăsești în continuare 

pe pagina web www.banca-romaneasca.ro în secțiunea “Protecția datelor”. 

 

 

 

INFORMAȚII DE BAZĂ REFERITOARE LA PROTECȚIA DEPOZITULUI 

 

Depozitele constituite la Banca 
Românească S.A. sunt protejate 
de către: 

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB¹  
 

Plafon de acoperire: Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per 
instituție de credit² 

 Valoarea minima de la care se plătesc compensații pentru 
depozitele aferent cărora nu a avut loc nicio tranzacție în 
ultimele 24 de luni, este stabilita de către FGDB. 

Dacă aveți mai multe depozite 
plasate la aceeaşi instituție de 
credit: 

Toate depozitele plasate la aceeași instituție de credit sunt 

"agregate" și cuantumul total este supus plafonului de 

acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR² 

Dacă aveți un cont comun cu altă 
persoană (alte persoane) 

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al 
sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare deponent³ 

Perioada de punere la dispoziție a 
compensațiilor cuvenite în caz de 
indisponibilizare a depozitelor 
plasate la instituția de credit: 

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit 
indisponibile.⁴  

Moneda de plată a compensației: RON 

Date de contact Banca 

Românească S.A.:  

Municipiul București, Str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, sector 1, cod 

poștal 011356 

Tel.:021 305 9000  

e-mail: office@brom.ro 

www.banca-romaneasca.ro 

Date de contact FGDB: Municipiul București, Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et 2, 

Sector 3, cod poștal 030774  

Tel.:021 326 60 20  

http://www.banca-romaneasca.ro/


 

 

e-mail: comunicare@fgdb.ro  

Informații suplimentare: Site-ul web al FGDB poate fi consultat la următoarea adresă: 

http://www.fgdb.ro/. 

Confirmare de primire de către 
deponent: 

Am luat cunoștință de informațiile din prezentul formular, am 
înteles pe deplin conținutul acestuia și am primit un exemplar. 

Informații suplimentare: 

¹Schema responsabilă de protecția depozitului dumneavoastră  

FGDB este schema statutară de garantare a depozitelor, oficial recunoscută în România, funcționând 
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și 
Fondul de garantare a depozitelor bancare. 

²Plafon general de acoperire  

În cazul în care un depozit este indisponibil, deoarece o instituție de credit nu este în măsură să își 
îndeplinească obligațiile de plată, conform condițiilor contractuale și legale aplicabile, plata 
compensațiilor către deponenți se face de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare 
compensație are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per instituție 
de credit. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeași instituție de credit sunt agregate 
pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deține un 
cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta vă primi 
doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR. 

³Plafon de acoperire aplicabil conturilor comune  

În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 
EUR se aplică fiecărui deponent.  

Excepție: În cazul depozitelor plasate într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe 
persoane în calitatea lor de membri ai unei asociații lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi natură, 
fară personalitate juridică, sunt agregate și tratate ca și când ar fi fost plasate de un singur deponent, 
pentru calculul limitei de 100.000 EUR.  

În anumite cazuri, astfel cum sunt ele prezentate mai jos, depozitele sunt acoperite peste 
echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a 
fost creditată în cont la instituția de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate 
legal la o altă instituție de credit:  

a) depozitele care rezultă din tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locativă;  

b) depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situația de invaliditate sau 
deces al deponentului;  

c) depozitele rezultate din încasarea unor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru 
daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept.  

Informații suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro. 

mailto:comunicare@fgdb.ro
http://www.fgdb.ro/


 

 

⁴Plata compensațiilor  

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este FGDB, cu sediul în Municipiul București, Str. 
Negru Vodă nr.3, corp A3, et.2, Sector 3, cod postal 030774, având numărul de telefon 021 326 60 
20, adresa de e-mail comunicare@fgdb.ro și adresa site-ului web http://www.fgdb.ro/. Aceasta vă 
pune la dispoziție compensațiile cuvenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în 
termen de 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.  

Dacă nu v-a fost pusă la dispoziție compensația în acest termen, vă recomandăm să contactați schema 
de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteți pretinde plata compensației poate fi 
limitat. Informații suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro.  

Alte informații importante:  

Plata compensațiilor se face de către FGDB, prin intermediul băncilor mandatate, în cazul în care 
Banca nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile de plată, conform condițiilor contractuale și 
legale aplicabile.  

Nivelul compensației se determină prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile deținute de 
deponentul garantat la respectiva instituție de credit la data la care depozitele au devenit 
indisponibile a valorii totale a creanțelor exigibile la aceeași dată ale instituției de credit asupra 
respectivului deponent, în măsură în care prevederile contractuale între instituția de credit și 
deponent nu prevăd contrariul.  

Compensația de plătit este limitată la nivelul plafonului de acoperire aplicabil prevăzut la art. 61 alin. 
(3) sau, după caz, la art. 62 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și 
Fondul de garantare a depozitelor bancare.  

În scopul determinării nivelului compensației, la valoarea depozitului se adaugă și dobândă acumulată 
și necreditată până la data indisponibilizării depozitelor.  

Compensația = Suma depozitelor garantate + dobândă cuvenită – rate, comisioane, alte datorii către 
bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor.  

Dreptul deponenților garantați de a primi compensațiile cuvenite se prescrie la îndeplinirea 
termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune compensațiile la dispoziția deponenților.  
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LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE 

1.  Depozite ale unei instituții de credit făcute în nume și cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. 

(2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de Garantare a Depozitelor 

Bancare  

2.  Instrumente care se încadrează în definiția fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. 

(1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013  

3.  Depozitele rezultate din tranzacții în legătură cu care au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de 

condamnare pentru infracțiunea de spălare a banilor, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii 

spălării banilor. Încadrarea depozitelor în aceasta categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, 

pe baza informațiilor primite de la autoritățile competente, de la instituția de credit ale cărei depozite au devenit 

indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanță, după caz  

4.  Depozite ale instituțiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013  

5.  Depozite ale firmelor de investiții, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul 

(UE) nr. 575/2013  

6.  Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin 

indisponibile, potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor  

7.  Depozite ale asigurătorilor și reasiguratorilor, astfel cum sunt aceștia definiți la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din 

Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările 

ulterioare  

8.  Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislația pieței de capital  

9.  Depozite ale fondurilor de pensii  

10. Depozite ale autorităților publice centrale, locale şi regionale  

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituția de credit, precum şi obligații care izvorăsc din acceptări 



 

 

proprii și bilete la ordin.  

 

Lista depozitelor excluse de la garantare este afișată în sucursalele băncii și pe pagina de internet www.banca-

romaneasca.ro.  

 

Am luat cunoștință de informațiile din prezentul formular, am înțeles pe deplin conținutul acestuia și am primit 

un exemplar. 


