Informaţia cu privire la condiţiile de eliberare a creditelor
destinate persoanelor fizice-consumatori
în trim. III anul 2010
(Tab. N1)
Denumirea informaţiei
dezvăluite

Tipurile creditelor acordate
Pentru satisfacerea necesitaţilor
personale cu trecerea
mijloacelor în cardul „VISA” #
2

Pentru procurarea bunurilor
materiale (Retail) #
1

1. Suma creditului (min/max)
2. Termenul creditului
(min/max)
3. Rata dobînzii achitată de
client (min/max), precum şi
metoda de calculare a valorii
absolute a ratei dobînzii2

4. Alte plăţi care nu sunt
incluse în rata dobînzii
(min/max) ##

1.000 – 10.000 lei

1.000 – 30.000 lei

De la 3 pina la 24 luni

De la 3 pina la 24 luni

De la 3 pina la 24 luni

Zero %, 23 %

23%

23%

(soldul creditului * rata dobînzii) /
numărul de zile pe an * numărul
de zile în luna

(soldul creditului * rata
dobînzii) / numărul de zile pe
an * numărul de zile în luna

(soldul creditului * rata dobînzii) /
numărul de zile pe an * numărul de
zile în luna

1. Comision pentru eliberarea
creditului – reeşind din calculul
200 lei pentru fiecare an de
utilizare a creditului;
2. Comision pentru examenarea
cererii la credit – 100 lei.

1. Comision pentru eliberarea
creditului reieşind din calcul 2,0
% în an;
2. Comision pentru examenarea
cererii la credit – 100 lei.
Lunar, platii egale

1. Comision pentru eliberarea
creditului reieşind din calcul 2,0 %
în an;
2. Comision pentru examenarea
cererii la credit – 100 lei.

Lunar, platii egale

1. Copia buletinului de
identitate;
2. Certificat despre marimea
salariului;
3. Factura de plata;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Copia carţii de imobil;
6. Copia poliţei de asigurare
medicală.

7. Formele de asigurarea ale
creditului acceptate de bancă

8. Efectele rambursării
anticipate, precum şi
penalităţile aferente
contractului de credit

3

1.000 – 30.000 lei

5. Modul (anuităţi, rate,
integral) şi frecvenţa plăţilor

6. Documentele necesare
pentru obţinerea creditului

Pentru financiarea studiilor #

Lunar, platii egale

1.Copia buletinului de
identitate;
2. Certificat despre marimea
salariului;
3. Copia carnetului de muncă;
4. Copia carţii de imobil;
5. Copia poliţei de asigurare
medicală.

Fara asigurare

1.Copia buletinului de identitate;
2. Certificat despre marimea
salariului;
3. Contractul de studii;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Copia carţii de imobil;
6. Copia poliţei de asigurare
medicală.

Fara asigurare

Penalitatea pentru plata cu
întârziere a creditului şi a
dobânzilor la credit - 0,1% pentru
fiecare zi de întârziere.
2. Rambursarea anticipată a
creditului - fără reţinere
comisioane suplimentare.

Fara asigurare

1.Penalitatea pentru plata cu
întârziere a creditului şi a
dobânzilor la credit - 0,1%
pentru fiecare zi de întârziere.
2. Rambursarea anticipată a
creditului - fără reţinere
comisioane suplimentare.

1.Penalitatea pentru plata cu
întârziere a creditului şi a dobânzilor
la credit - 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere.
2. Rambursarea anticipată a
creditului - fără reţinere comisioane
suplimentare.

(Tab. N2)
Denumirea
informaţiei
dezvăluite
1. Suma creditului
(min/max)
2. Termenul creditului
(min/max)

Tipurile creditelor acordate
Pentru procurarea
imobilului #

Pentru procurarea
mijloacelor de transport #

Pentru construcţie şi
reconstrucţie #

Alte scopuri #

1

2

3

4

30.000-12.000.000 lei

20.000 – 1.000.000 lei

20.000 – 3.000.000 lei

20.000 – 500.000 lei

pina la 120 luni

pina la 120 luni

pina la 120 luni

pina la 120 luni

3. Rata dobînzii achitată
de client (min/max),
precum şi metoda de
calculare a valorii
absolute a ratei dobînzii2

4. Alte plăţi care nu sunt
incluse în rata dobînzii
(min/max) ##

5. Modul (anuităţi, rate,
integral) şi frecvenţa
plăţilor

12.0 – 23.0% anual
din soldul creditului.

12.0 – 23.0% anual
din soldul creditului.

12.0 – 23.0% anual
din soldul creditului.

12.0 – 23.0% anual
din soldul creditului.

(soldul creditului * rata
dobînzii) / numărul de
zile pe an * numărul de
zile în luna

(soldul creditului * rata
dobînzii) / numărul de zile
pe an * numărul de zile în
luna

(soldul creditului * rata
dobînzii) / numărul de zile
pe an * numărul de zile în
luna

(soldul creditului * rata
dobînzii) / numărul de zile
pe an * numărul de zile în
luna

− Comisionul de
examinare: 300-800 lei;
− Comisionul de
eliberare: pînă la 1,5 %
(pentru fiecare an) din
suma creditului;
− Comisionul
trimestrial: pină la
0,25%;
− Comisionul de
perfectare:
max. 400 lei.

− Comisionul de
examinare: 300-800 lei;
− Comisionul de
eliberare: pînă la 1,5 %
(pentru fiecare an) din
suma creditului;
− Comisionul trimestrial:
pină la 0,25%;
− Comisionul de
perfectare:
max. 400 lei

− Comisionul de
examinare: 300-800 lei;
− Comisionul de
eliberare: pînă la 1,5 %
(pentru fiecare an) din
suma creditului;
− Comisionul trimestrial:
pină la 0,25%;
− Comisionul de
perfectare:
max. 400 lei

− Comisionul de
examinare: 300-800 lei;
− Comisionul de
eliberare: pînă la 1,5 %
(pentru fiecare an) din
suma creditului;
− Comisionul trimestrial:
pină la 0,25%;
− Comisionul de
perfectare:
max. 400 lei

Dobinda – lunar;
creditul – conform
graficului stabilit cu
Solicitant

Dobinda – lunar;
creditul – conform
graficului stabilit cu
Solicitant

Dobinda – lunar;
creditul – conform
graficului stabilit cu
Solicitant

Dobinda – lunar;
creditul – conform
graficului stabilit cu
Solicitant.

6. Documentele
necesare pentru
obţinerea creditului

1. Copia Buletinului de
identitate;
2. Certificat cu privire la
mărimea salariului sau
altor venituri legale;
3. documente de
proprietate a bunurilor
propuse în gaj;
4. alte documente
5. evaluarea de către
compania autorizată a
bunurilor propuse în gaj;
6. asigurarea de către
compania autorizată a
bunurilor propuse în gaj;

1. Copia Buletinului de
identitate;
2. Certificat cu privire la
mărimea salariului sau
altor venituri legale;
3. documente de
proprietate a bunurilor
propuse în gaj;
4. alte documente
5. evaluarea de către
compania autorizată a
bunurilor propuse în gaj;
6. asigurarea de către
compania autorizată a
bunurilor propuse în gaj;

1. Copia Buletinului de
identitate;
2. Certificat cu privire la
mărimea salariului sau
altor venituri legale;
3. documente de
proprietate a bunurilor
propuse în gaj;
4. alte documente
5. evaluarea de către
compania autorizată a
bunurilor propuse în gaj;
6. asigurarea de către
compania autorizată a
bunurilor propuse în gaj;

1. Copia Buletinului de
identitate;
2. Certificat cu privire la
mărimea salariului sau
altor venituri legale;
3. documente de
proprietate a bunurilor
propuse în gaj;
4. alte documente
5. evaluarea de către
compania autorizată a
bunurilor propuse în gaj;
6. asigurarea de către
compania autorizată a
bunurilor propuse în gaj;

7. Formele de asigurarea
ale creditului acceptate
de bancă

Depozite băneşti,
imobile, inclusiv şi a
terţilor persoane,
mijloace de transport,
asigurate CASCO în
favoarea Băncii

Depozite băneşti, imobile,
inclusiv şi a terţilor
persoane, mijloace de
transport, asigurate
CASCO în favoarea
Băncii

Depozite băneşti, imobile,
inclusiv şi a terţilor
persoane, mijloace de
transport, asigurate
CASCO în favoarea
Băncii

Depozite băneşti, imobile,
inclusiv şi a terţilor
persoane, mijloace de
transport, asigurate
CASCO în favoarea
Băncii

8. Efectele rambursării
anticipate, precum şi
penalităţile aferente
contractului de credit

1. Penalitatea pentru
plata cu întârziere a
creditului şi a dobânzilor
la credit - 0,1% pentru
fiecare zi de întârziere.
2. Rambursarea
anticipată a creditului fără reţinere comisioane
suplimentare.

1. Penalitatea pentru plata
cu întârziere a creditului şi
a dobânzilor la credit 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere.
2. Rambursarea anticipată
a creditului - fără reţinere
comisioane suplimentare.

1. Penalitatea pentru plata
cu întârziere a creditului şi
a dobânzilor la credit 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere.
2. Rambursarea anticipată
a creditului - fără reţinere
comisioane suplimentare.

1. Penalitatea pentru plata
cu întârziere a creditului şi
a dobânzilor la credit 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere.
2. Rambursarea anticipată
a creditului - fără reţinere
comisioane suplimentare.

#1 Notă: in aceasta categorie vor fi reflectate tipurile de credite conform destinaţiei (de ex. pentru procurarea auto, pentru studii).
##2 Notă: în acest rînd vor fi reflectate toate plăţile care vor fi suportate de către client şi determinate conform p.15 subpunctul 2) ultimul
alineat, cu excepţia ratei dobînzii.
Conducătorul băncii:

Demidevschi Oxana

Executor (Tab. №1) şi numărul de telefon:

Volosovici Tatiana

269-730

Executor (Tab. №2) şi numărul de telefon:
Data perfectării: 22.10.2010.

Oxana Sharanutsa

269-750

