
Anul Plafon de acoperire* 

1997 – sem.I 1.000

1997 – sem.II 2.012

1998 – sem.I 2.515

1998 – sem.II 3.121

1999 – sem.I 3.536

1999 – sem.II 4.625

2000 – sem.I 5.476

2000 – sem.II 6.517

2001 – sem.I 7.710

2001- sem.II 8.851

2002 – sem.I 10.045

2002 – sem.II 10.980

2003 – sem.I 11.847

2003 – sem.II 12.522

2004 – sem.I 13.524

2004 – sem.II 6.000
2005 10.000
2006 15.000
2007 20.000

       2008, ian. – 14 oct. 2008 20.000
  15 oct. 2008 – 31 dec. 2008  50.000 1)

2009 50.000 2)

2010, ian. – 29 dec. 2010 50.000
30 dec. 2010 – 31 dec.2010 100.000 3)

2011 - prezent 100.000

2) începând cu 30 iunie 2009 până la 29 decembrie 2010, plafonul de acoperire a fost egal cu echivalentul în lei al sumei de
50.000 euro atât pentru depozitele eligibile ale persoanelor fizice, cât şi pentru cele ale persoanelor juridice.

3) începând cu 30 decembrie 2010 plafonul de acoperire s-a majorat de la echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro la 100.000
euro.

                                                    - lei - 

                                                      - euro -

EVOLUŢIA 

plafonului de acoperire pe deponent  

*) din anul 1997 şi până la sfârşitul primului semestru al anului 2004, plafonul de acoperire se modifica semestrial prin indexarea

acestuia cu indicele preţurilor de consum, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi era exprimat în lei. 

Începând cu semestrul II 2004, plafonul de acoperire a fost exprimat în euro şi a cunoscut o creştere graduală până la nivelul
stipulat de Directiva 94/19/CE a Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene privind schemele de garantare a
depozitelor, respectiv 20.000 euro în 2007, 50.000 euro în 2009-2010 şi 100.000 euro din 2011. 

1) plafonul per deponent garantat – persoană fizică a fost stabilit, începând cu data de 15 octombrie 2008, la echivalentul în lei al
sumei de 50.000 euro, în timp ce plafonul per deponent garantat – persoană juridică a fost menţinut la echivalentul în lei al sumei
de 20.000 euro.


