Regulamentul oficial de functionare al depozitului Kid CONT

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL DE FUNCTIONARE AL DEPOZITULUI KID CONT
Kid CONT este un depozit cu acumulare constituit de Banca Transilvania cu sediul in str. G. Baritiu, nr.
8, Cluj-Napoca, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul Cluj sub
nr. J12/4155/1993, avand Codul Unic de Inregistrare 5022670 si numar de Operator de date cu caracter
personal 3772/3776.
Prin constituirea unui depozit Kid Cont la Banca Transilvania, persoana care constituie depozitul in
beneficiul MINORULUI si imputernicitii desemnati sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si legislatiei aplicabile.
Regulamentul Oficial este completat de Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania pe care
fiecare persoana care constituie depozitul in beneficiul MINORULUI si imputernicitii desemnati le-a
primit in prealabil si le-a acceptat.
Regulamentul Oficial de functionare al depozitului Kid CONT este disponibil in mod gratuit fiecarui
solicitant. Regulamentul este disponibil pe site-urile www.bancatransilvania.ro sau www.kidcont.ro
2. TERMENI SI DEFINITII
DEPOZIT CU ACUMULARE:
Reprezinta depozitul in care pot fi adaugate - prin depunere / virament - sume de bani, pe intreaga
durata a contractului de depozit, cu frecventa aleasa de client, la semnarea contractului.
MINOR:
Persoana in varsta de pana la 18 ani, care este titular / beneficiar al depozitului Kid CONT.
DEPONENT:
Persoana care constituie depozitul Kid CONT in beneficiul MINORULUI;
BANCA:
Oricare sucursala sau agentie, respectiv punct de lucru al Bancii Transilvania S.A. care desfasoara
activitati comerciale direct cu clientii.
Dobanda la depozitul Kid CONT:
Bonificatia acordata de BANCA la depozitul cu acumulare, in conditiile respectarii de catre client a
prevederilor din contractul de depozit Kid CONT; dobanda este variabila, banca rezervandu-si dreptul
de a o modifica oricand pe durata de viata a depozitului in functie de politica proprie.
Valoarea depunerii initiale: reprezinta suma de bani depusa in contul Kid CONT la deschiderea
acestuia. In cazul Kid CONT standard valoarea depunerii initiale minime este de 500 RON / 100 EUR In
cazul copiilor institutionalizati, nu este necesara depunerea sumei initiale minime mentionate mai sus,
acesta (depunerea initiala minima) poate fi in valoare de 0 lei.
Data aniversarii depozitului:
Data / datele – cuprinsa in termenul maxim de constituire a depozitului Kid Cont - cand se implinesc
ani intregi de zile (cate 12 luni) de la constituirea depozitului, respectiv de la data depunerii valorii
initiale minime obligatorii.
Maturitatea depozitului:
Maturitatea depozitului este data implinirii varstei de 18 ani de catre beneficiarul depozitului.
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3. CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Depozitul este constituit de catre parintele / tutorele / reprezentantul legal al minorului - in calitate
de imputernicit, in RON, sau EUR, pe termen de minimum un an si maximum 18 ani, in functie de
varsta Minorului, cu capitalizarea anuala a dobanzii.
Se poate constitui un singur depozit pentru un copil pe fiecare valuta.
Valoare maxima a depozitului este 450.000 RON / 100.000 EUR.
Depozitul Kid CONT poate fi alimentat prin urmatoarele modalitati:
 Transfer intrabancar
 Transfer interbancar
 Depunere numerar la casierie
 Alimentare cu cardul
 Dispozitie transfer
 Incasare externa
Alimentarea unui depozit prin tranzactii cu cardul trebuie sa respecte urmatoarele reguli cumulative:
● depunerile cu cardul vor fi plafonate la 1.000 lei/ card/ luna
● alimentarea unui cont va fi plafonata la 6.000 lei/ luna/ cont
In cazul in care nu sunt respectate conditiile de mai sus, Banca Transilvania isi rezerva dreptul de a
notifica clientul si a restitui sumele ce depasesc 1.000 lei/ card/ luna sau 6.000 lei/ cont/ luna.
Prin alimentarea cu cardul a contului sumele intra in contul deponentului a 2 zi lucratoare, din
momentul executarii tranzactiei. Pe platforma kidcont.ro se poate crea un sigur user pentru fiecare
IBAN unic al kidcont-ului.
Depozitul Kid CONT poate fi alimentat cu sume de bani si de catre alte persoane care nu au calitatea
de parinte / tutore / reprezentant legal al minorului.
Parintele/ tutorele/ reprezentantul legal al minorului care are calitatea de deponent sau de
imputernicit pe cont este singura persoana care poate realiza retrageri de numerar, viramente catre
contul curent, desfiinta depozitul Kid CONT, respectiv poate dispune de sumele aferente, cu exceptia
MINORULUI la implinirea varstei de 18 ani.
Dobanda pentru sumele depuse in Kid CONT se calculeaza la soldul zilnic al contului si se plateste
clientului la implinirea fiecarei perioade de 12 luni.
La fiecare aniversare a depozitului procedeaza astfel :
 pentru toti clientii care au alimentat Kid CONTUL cu 500 RON / 120 EUR, si care de la
ultima aniversare nu au retras bani din Kid CONT, banca va oferi un BONUS egal cu valoarea
a 1/12 din valoarea ultimei dobanzi nete platite, fara a depasi limita de 600 lei/
echivalent, in contul depozitului, in data aniversarii.
 pentru clientii care nu si-au indeplinit obligatia de alimentare cu 500 RON / 120 EUR, sau
care au retras bani din Kind CONT de la ultima aniversare, conform contractului, banca nu
va oferi bonusul mentionat mai sus.
4. TAXE
Organizatorul va suporta integral toate costurile legate de depunerile cu cardul in contul depozitului Kid
CONT, indiferent ca este vorba de card emis de Banca Transilvania, sau de alta banca, cu conditia
respectarii conditiilor stabilite in prezentul regulament pentru acest tip de tranzactii.
5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Banca Transilvania se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia
datelor personale stocate. Banca Transilvania se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor
personale ale deponentilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in
vigoare.
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Deponentii, persoane fizice, beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind
protectia datelor personale stocate:
-dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra
datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si
dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
6. LITIGII
Eventualele neintelegeri aparute intre Banca Transilvania si persoana care constituie depozitul in
beneficiul MINORULUI si imputernicitii desemnati se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care
aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instantele judecatoresti romane competente.
Legea aplicabila derularii prezentului Regulament este legea romana.
ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI
Banca Transilvania isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial. Orice modificare survenita in
prezentul regulamet va intra in vigoare numai dupa afisarea pe site-urile www.bancatransilvania.ro sau
www.kidcont.ro
In cazul in care Banca constanta ca un deponent nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile
stipulate in prezentul Regulamentul, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile
ce revin deponentului.
Banca Transilvania SA

3

Clasificare BT: Uz Intern

