
pînă la 12 

luni
peste 12 luni

pînă la 6 

luni
6-12 luni

mai mult 

de 12 luni

Mărimea 

dobînzii de 

întîrziere la 

plata 

creditului 

(pentru 

fiecare zi)

Penalitate 

pentru 

neachitarea 

dobînzii 

aferente 

creditului 

(pentru 

fiecare zi)

Mărimea 

dobînzii de 

întîrziere 

la plata 

creditului 

(pentru 

fiecare zi)

Penalitate 

pentru 

neachitarea 

dobînzii 

aferente 

creditului 

(pentru 

fiecare zi)

15%, cu posibilitatea aplicării 

reducerii la rata dobînzii în 

dependenţă de tipul Pachetului, în 

conformitate cu prevederile stipulate 

în Anexa nr. 1

- - - - - - - - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

CARD DE CREDIT standart  (perioada de graţie - 30 zile)

14% (0% - în perioada de graţie) , cu 

posibilitatea aplicării reducerii la rata 

dobînzii în dependenţă de tipul 

Pachetului, în conformitate cu prevederile 

stipulate în Anexa nr. 1

80 lei
2% 

vezi Notă*
- - - - - - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

CARD DE CREDIT preferenţial (perioada de graţie - 30 zile)

13%  (0% - în perioada de graţie) , cu 

posibilitatea aplicării reducerii la rata 

dobînzii în dependenţă de tipul 

Pachetului, în conformitate cu prevederile 

stipulate în Anexa nr.1

- 1,9% - - - - - - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

   - asigurat cu depozit bancar în MDL Rd+3,5% (0% - în perioada de graţie)     - 1,9% - - - - - - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

   - asigurat cu depozit bancar în USD, EUR 10% (0% - în perioada de graţie)     - 1,9% - - - - - - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

  CREDITE DE NEVOI PERSONALE  fără garanţii

termen până la 24 luni
10,5% - clienţi preferenţiali,                  

11,0% - alte categorii de clienţi   
80 lei

0,13% - clienţi preferenţiali,                  

0,15% - alte categorii de clienţi 
2% 3% 4% - 1,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

termen  25 - 48 luni
11,0% - clienţi preferenţiali,                  

13,0% - alte categorii de clienţi
80 lei 0,15% lunar 2% 3% 4% - 1,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

  CREDITE DE NEVOI PERSONALE cu garanţii

termen până la 60 luni
13,0%- clienţi preferenţiali,             

 13,5% -alte categorii de clienţi
80 lei 1% 2% - 0,13% lunar 2% 3% 4% - 1,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - 5%

termen  61 - 120 luni
14,0%- clienţi preferenţiali,             

 14,5% -alte categorii de clienţi
80 lei 1% 2% - 0,13% lunar 2% 3% 4% - 1,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - 5%

Creditul "Exclusiv" 14% 80 lei - 0,13% lunar 2% 3% 4% - 1,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% -

  CREDIT IMOBILIAR de achiziţie 12,5% 100 lei - 0,1% lunar 2% 3% 4% - 1,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 5% 5%

0% 80 lei 2% 3% 4% - 1,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 5,0% 5,0%

  CREDIT asigurat cu depozit bancar

   în MDL Rd+3,5% - - - 0% 0% 0% - - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

   în USD, EUR 10% - - - 0% 0% 0% - 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% - -

Notă*: Pentru Categoria "Young&Smart", card de credit:

Comisionul din sumele acordate:

- in cazul tranzacţiilor de achitare a mărfurilor şi serviciilor - 0%

- in celelalte cazuri -2%.

 - Comisionul din sumele acordate se sporeşte din suma efectiv debursată.

 - Comisionul pentru fiecare scrisoare (recomandată) de avertizare privind neplata în termen a datoriilor faţă de bancă în valoare de 20 lei.

 - Comisionul de administrare se percepe pentru termenul efectiv de utilizare a creditului.

 - Comisionul de administrare se achita în conformitate cu graficul de achitate a dobânzii.

 - Comisionul de acordare şi administrare se sporeşte din suma contractului de credit sau conform anexelor.

 - Comisionul de acordare unic a creditului se sporeşte din suma contractului de credit şi se percepe până la acordarea creditului.  

 - Comisionul pentru examinarea documentelor de solicitare a creditului se percepe la momentul depunerii documentelor.  

Tarifele de creditare pentru persoanele fizice din 6 octombrie 2014

-

Comision de acordare unic

Anexa nr. 2

Penalitate 

pentru 

utilizarea 

creditului 

contrar 

destinaţiei 

(din suma 

utilizată 

contrar 

destinaţiei)

Comision 

pentru 

rambursare 

anticipată

Comision de 

rescadenţare 

din suma 

rescadenţată

Comision de 

examinare a 

documentelor 

de solicitare a 

creditului

La reziliere anticipată

Credite acordate persoanelor fizice în MDL

Comision 

din sumele 

acordate

2%

Rata dobânzii, %

Anexă la PV nr. 57 din 02.10.2014

La scadenţă

La revocare

1% din suma contractului

2% min 300 lei 

-

-

-

Penalitate 

pentru 

încălcarea 

condiţiilor 

contractelor 

de gaj şi 

ipotecă (din 

suma averii 

gajate)

Comision de administrare

2% min 300 lei 

Comision de prorogare

OVERDRAFT pe card salarial se oferă în cadrul Pachetelor din 

Categoria "Salarial" (cu ref. la Tarifele şi Limitele referitoare la 

deservirea cardurilor bancare emise de BC"Moldindconbank"SA)

-

-

  „SmartCredit” pentru achitarea bunurilor şi serviciilor

CREDITE LA CARD se oferă în cadrul Pachetelor din Categoria 

"General", "Depozit", "Young&Smart" (cu ref. la Tarifele şi Limitele 

referitoare la deservirea cardurilor bancare emise de 

BC"Moldindconbank"SA)

1%



Anexa nr.1

OVERDRAFT pe card salarial se oferă în cadrul Pachetelor din Categoria "Salarial"

Diminuările* (puncte procentuale),  care pot fi aplicate la 

rata dobînzii  stabilită conform Tarifelor de creditare 

pentru persoanele fizice pentru overdrafturile pe card de 

debit  

Salarial BASIC Salarial OPTIM Salarial SILVER Salarial FAMILY Salarial GOLD

Overdraft pe card salarial n/a n/a – 1 p.p. – 1 p.p. – 2 p.p.

CARD DE CREDIT se oferă în cadrul Pachetelor din Categoria "General", "Depozit", "Young&Smart"

Reducerea la rata dobânzii anuală aplicată liniei de 

credit, comparativ cu cea prevăzută în Tarifele de 

creditare în vigoare (puncte procentuale). Vezi limitările 

în notă *

General BASIC
General/Young

&Smart OPTIM

General/Young&

Smart SILVER
General FAMILY General GOLD

Card de credit standard n/a n/a – 1 p.p. – 1 p.p. – 2 p.p.

Card de credit preferenţial n/a n/a – 0,5 p.p. – 0,5 p.p. – 1 p.p.

Reducerea la rata dobânzii pentru cardurile de credit,

asigurate cu depozit bancar - Categoria "Depozit" - nu se

aplică

n/a n/a n/a n/a n/a

*Diminuările la rata anuală a dobânzii se referă doar la acordarea overdrafturilor pe card de debit noi în MDL. Pentru liniile existente toate condiţiile se aplică 

conform condiţiilor contractului de credit. 

Nu se aplică în cazul aprobării tarifelor preferenţiale individuale (aprobate separat) şi la liniile de credit revolving acordate angajaţilor Băncii

*Aceste condiţii se referă doar la acordarea liniilor de credit noi în MDL. Pentru liniile existente toate condiţiile se aplică aşa cum sunt stipulate în contract. 

Nu se aplică în cazul aprobării tarifelor preferenţiale individuale (aprobate separat) şi la liniile de credit acordate angajaţilor Băncii



Anexa nr. 2

Produsul

Subprodusul

Termen, luni 12 24 12 24 12 24

Rata dobinzii, %

Comisionul achitat de către Comerciant 10% 19,5% 8% 18% 0% 0%

Comisionul de acordare 0 0 2% 2% 2% 2%

Comisionul lunar de administrare, 

% din suma contractului
0 0 0% 0% 0,7% 0,7%

0%

Credit pentru achiziţionarea bunurilor de folosinţă îndelungată – „SmartCredit”

"SmartCredit"

GOLD Silver Basic


