Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
de către băncile din Republica Moldova
a informaţiei aferente activităţilor lor
Informaţie privind condiţiile de eliberare a creditelor persoanelor juridice
de către BC "Moldindconbank" S.A.
Tipurile de credite acordate persoanelor fizice care practică activitate

Tipurile de credite acordate persoanelor juridice

Denumirea informaţiei dezvăluite
1. Moneda creditului
2. Valoarea totală a creditului în moneda
naţională (minimă / maximă) / valoarea totală
a creditului în valută străină (minimă /
maximă)

3. Rata dobânzii aferentă creditului, fixă /
flotantă, în moneda naţională (minimă /
maximă) / în valută străină (minimă /
maximă), precum şi metoda de calculare a
ratei dobânzii aferente creditului prin
intermediul a cel puţin două exemple
reprezentative

4. Durata contractului de credit în moneda
naţională (minim / maxim) / durata
contractului de credit în valută străină (minim
/ maxim)

5. Alte plăţi decât rata dobânzii aferente
creditului în monedă naţională / în valută
străină, care sunt incluse în costul total al
creditului

6. Dobânda anuală efectivă a creditului în
moneda naţională / în valută străină şi
informaţia expusă la art. 4 punctul (3) din
Legea privind contractele de credit pentru
consumatori, după caz

Produs "Prompt"

Produs "Optim"

Produs "Major"

Credit investiţional

Credit pentru finanţarea activităţii curente

Overdraft

Facilitate Overdraft

Card de debit corporativ

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL

5 000 - 100 000 MDL/echivalentul în valuta
straina a 5 000 - 100 000 MDL

100 001 - 500 000 MDL/echivalentul în valuta
straina a 100 001 - 500 000 MDL

500 001 - 1 500 000 MDL /echivalentul în valuta
straina a 500 001 - 1 500 000 MDL

_

_

_

_

_

flotantă

flotantă

flotantă

flotantă

flotantă

flotantă

flotantă

flotantă

19% pentru MDL, 10% pentru EUR/USD
Formula de calcul: Dobanda zilnica achitata de
client = (Sum. Cred *Rd)/100 *365 (366 an
bisect)
Ex: 100 000 x 19/(100*365) = 52,05 MDL
10 000 x 10/(100*365) = 2,74 EUR

min.17,5 % - max 18,5% pentru MDL, 8,5% 9,5% pentru USD/EUR, în dependenţă de
asigurarea creditului, Formula de calcul: Dobanda
zilnica achitata de client = (Sum. Cred *Rd)/100
*365 (366 an bisect)
Ex: 100 000 x 17,5/(100*365) = 47,95 MDL
10 000 x 8,5/(100*365)=2,33 EUR

min. 17,0% - max.18,0 % pentru MDL, 8,0% -9,0
% în dependenţă de asigurarea creditului ,
Formula de calcul: Dobanda zilnica achitata de
client = (Sum. Cred *Rd)/100 *365 (366 an
bisect)
Ex: 100 000 x 17,0/(100*365) = 46,58 MDL
10 000 x 8/(100*365) = 2,19 EUR

max 48 luni

max 48 luni

max 48 luni

max 48 luni din resurse proprii
max 180 luni din resurse straine

comision de acordare : 1.5 % - 2 % pentru
creditele în MDL, 1 % - 2 % pentru creditele în
USD/EUR, comision de administrare 0 % 0.13 % /lunar/MDL , 0 % - 0.09 %/ lunar/ USD
sau EUR. Comision de reînnoire - 0.3 %

comision de acordare : 1.5 % - 2.5 % pentru
creditele în MDL, 1 % - 2.2 % pentru creditele în
USD/EUR, comision de administrare 0 % 0.13 % /lunar/MDL , 0 % - 0.09 %/lunar/USD
sau EUR. Comision de reînnoire - 0.6 % pentru
MDL, 0.4 % pentru USD/EUR

comision de acordare - 1.5 % min 300 MDL comision de acordare : 1.5 % - 2 % pentru
pentru creditele în MDL, 1 % min 300 MDL
creditele în MDL, 1 % - 2 % pentru creditele în
pentru creditele în USD/EUR, comision de
USD/EUR, comision de administrare 0 % administrare 0 % - 0.13 % /lunar/ MDL , 0
0.13 % /lunar / MDL , 0 % - 0.09 %/lunar/ USD
% - 0.09 % / lunar /USD sau EUR.
sau EUR. Comision de reînnoire - 0.3 %
Comision de reînnoire - 0.3 %,

pentru creditele în MDL: Rd - min. 11,0% - max pentru creditele în MDL: Rd - min. 14,5% 15,5 % - 16,5 % pentru MDL, 6,0%- 7,5 %
15,5 % - 16,5 % pentru MDL, 6,0%- 7,5 %
18,0 % , pentru creditele în USD/EUR Rd: 4,75 max 18,0 % , pentru creditele în USD/EUR Rd:
pentru USD/EUR Formula de calcul: Dobanda
pentru USD/EUR Formula de calcul: Dobanda
% - 9,5 %, Formula de calcul: Dobanda zilnica
5,0 % - 9,5 %, Formula de calcul: Dobanda
zilnica achitata de client = (Sum. Cred *Rd)/100 zilnica achitata de client = (Sum. Cred *Rd)/100
achitata de client = (Sum. Cred *Rd)/100 *365
zilnica achitata de client = (Sum. Cred
*365 (366 an bisect)
*365 (366 an bisect)
(366 an bisect)
*Rd)/100 *365 (366 an bisect)
Ex: 100 000 x 15,5/(100*365) = 42,47MDL
Ex: 100 000 x 15,5/(100*365) = 42,47MDL
Ex: 100 000 x 11,0/(100*365) = 30,14 MDL
Ex: 100 000 x 14,5/(100*365) =39,73 MDL
10 000 x 6,0/(100*365) = 1,64EUR
10 000 x 6,0/(100*365) = 1,64EUR
10 000 x 4,75/(100*365) = 1,30EUR
10 000 x 5,0/(100*365) = 1,37EUR

max 24 luni din resurse proprii
max 60 luni din resurse straine

30 zile

max 12 luni

Rd - 17,5 % Formula de alcul:
Dobanda zilnica achitata de client = (Sum. Cred
*Rd)/100 *365 (366 an bisect)
Ex: 100 000 x 17,5/(100*365) = 47,94 MDL
50 000 x 17,5/(100*365) = 23,97MDL

max 36luni

comision de acordare : 1.5 % - 2.5 % pentru
creditele în MDL, 1 % - 2.2 % pentru creditele
în USD/EUR, comision de administrare 0 % comision de acordare : 0.5 % pentru creditele comision de acordare : 0.5 % pentru creditele
comision de acordare : 0.6 %
- 0.13 % / lunar /MDL , 0% - 0.09 %/lunar/ în MDL/ USD/EUR, Comision de reînnoire - în MDL/ USD/EUR, Comision de reînnoire reînnoire - 0.6 %,
USD sau EUR. Comision de reînnoire - 0.6 % 0.6 %,
0.6 %,
pentru MDL, 0.4 % pentru USD/EUR,
comision de obligativitate - 1 %

Comision de

X

X

X

X

X

X

X

X

rate
conform graficului coordonat cu clientul

rate
conform graficului coordonat cu clientul

rate
conform graficului coordonat cu clientul

rate
conform graficului coordonat cu clientul

rate
conform graficului coordonat cu clientul

rate
conform graficului coordonat cu clientul

rate
conform graficului coordonat cu clientul

rate
conform graficului coordonat cu clientul

conform politicii interne a băncii

conform politicii interne a băncii

conform politicii interne a băncii

conform politicii interne a băncii

conform politicii interne a băncii

conform politicii interne a băncii

conform politicii interne a băncii

conform politicii interne a băncii

cesiunea încasărilor, fidejusiunea, utilaj, tehnică
Fără asigurare/ Fidejusiune obligatorie a
agricolă (combine şi tractoare), mijl. circ max.
soţului/soţiei dacă solicitantul este căsătorit,
30% din valoarea creditului, mijloace de transport
cesiunea încasărilor
şi imobil,

cesiunea încasărilor, fidejusiunea, utilaj, tehnică
agricolă (combine şi tractoare), mijl. circ max.
30% din valoarea creditului, mijloace de transport
şi imobil,

cesiunea încasărilor, fidejusiunea, utilaj, tehnică
agricolă (combine şi tractoare), mijl. circulante,
mijloace de transport, debozit bancar, teren, şi
imobil,

cesiunea încasărilor, fidejusiunea, utilaj, tehnică
agricolă (combine şi tractoare), mijl. circulante,
mijloace de transport, debozit bancar, teren, şi
imobil,

cesiunea încasărilor viitoare ale clientului în
toate conturile deschise în bancă

cesiunea încasărilor viitoare ale clientului în toate
conturile deschise în bancă

cesiunea încasărilor viitoare ale clientului în toate
conturile deschise în bancă

comision de rambursare anticipată a creditului - comision de rambursare anticipată a creditului - 1
1 % , penalitate pentru nerambursarea în % , penalitate pentru nerambursare în termen a
termen a creditului şi dobânzii : 0.1 % - 0.2 % creditului şi dobânzii : 0.1 % - 0.2 %, pentru
10. Efectele rambursării anticipate, precum şi (pentru fiecare zi), penalitate pentru utilizarea fiecare zi, penalitate pentru utilizarea creditului
penalităţile aferente contractului de credit
creditului contrar destinatiei (din suma utilizata contrar destinatiei (din suma utilizata contrar
contrar destinatiei) - 5 %, penalitate pentru destinatiei) - 5 %, penalitate pentru incalcarea
incalcarea conditiilor contractelor de gaj si conditiilor contractelor de gaj si ipoteca (din suma
ipoteca (din suma averii gajate) - 5%.
averii gajate) - 5%.

comision de rambursare anticipată a creditului - 1
% , penalitate pentru nerambursare în termen a
creditului şi dobânzii : 0.1 % - 0.2 %( pentru
fiecare zi), penalitate pentru utilizarea creditului
contrar destinatiei (din suma utilizata contrar
destinatiei) - 5 %, penalitate pentru incalcarea
conditiilor contractelor de gaj si ipoteca (din suma
averii gajate) - 5%.

comision de rambursare anticipată a
creditului - 1 % , penalitate pentru
nerambursarea în termen a creditului şi dobânzii
: 0.1 %( pentru fiecare zi), penalitate pentru
utilizarea creditului contrar destinatiei (din suma
utilizata contrar destinatiei) - 5 %, penalitate
pentru incalcarea conditiilor contractelor de gaj si
ipoteca (din suma averii gajate) - 5%, penalitate
pentru neprezentarea la timp a rapoartelor
financiare - 0.1 % din soldul creditului.

comision de rambursare anticipată a
creditului - 1 % , penalitate pentru
nerambursarea în termen a creditului şi dobânzii
: 0.1 %( pentru fiecare zi), penalitate pentru
utilizarea creditului contrar destinatiei (din suma
utilizata contrar destinatiei) - 5 %, penalitate
pentru incalcarea conditiilor contractelor de gaj
si ipoteca (din suma averii gajate) - 5%,
penalitate pentru neprezentarea la timp a
rapoartelor financiare - 0.1 % din soldul
creditului.

7. Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa
plăţilor
8. Documentele necesare pentru obţinerea
creditului
9. Formele de asigurare ale creditului
acceptate de bancă

11. Condiţiile în care rata dobânzii se poate
modifica

penalitate pentru nerambursarea în termen a
penalitate pentru nerambursarea în termen a
creditului şi dobânzii : 0.1 % (pentru fiecare zi), creditului şi dobânzii : 0.1 % (pentru fiecare zi),
penalitate pentru utilizarea creditului contrar
penalitate pentru utilizarea creditului contrar
destinatiei (din suma utilizata contrar destinatiei) - destinatiei (din suma utilizata contrar destinatiei) 5 %, penalitate pentru neprezentarea la timp a 5 %, penalitate pentru neprezentarea la timp a
rapoartelor financiare - 0.1 % din soldul
rapoartelor financiare - 0.1 % din soldul
creditului.
creditului.

în funcţie de creşterea ratei dobânzii la în funcţie de creşterea ratei dobânzii la depozitele în funcţie de creşterea ratei dobânzii la depozitele în funcţie de creşterea ratei dobânzii la depozitele în funcţie de creşterea ratei dobânzii la în funcţie de creşterea ratei dobânzii
depozitele atrase în MDL a persoanelor fizice
atrase în MDL a persoanelor fizice
atrase în MDL a persoanelor fizice
atrase în MDL a persoanelor fizice
depozitele atrase în MDL a persoanelor fizice
depozitele atrase în MDL a persoanelor fizice

penalitate pentru nerambursarea în termen a
creditului şi dobânzii : 0.1 % (pentru fiecare zi),
penalitate pentru utilizarea creditului contrar
destinatiei (din suma utilizata contrar destinatiei) 5 %, penalitate pentru neprezentarea la timp a
rapoartelor financiare - 0.1 % din soldul creditului.

la în funcţie de creşterea ratei dobânzii la depozitele în funcţie de creşterea ratei dobânzii la depozitele
atrase în MDL a persoanelor fizice
atrase în MDL a persoanelor fizice

12. Menţionarea faptului că la creditele
acordate în valută străină sau în moneda
naţională ataşate la cursul valutei străine
plăţile se vor modifica în funcţie de evoluţia
cursului leului moldovenesc faţă de valutele
străine, în cazul în care plăţile vor fi efectuate
în moneda naţională

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

13. Modalitatea de aplicare a cursului valutar
la efectuarea plăţilor aferente creditelor
acordate în valuta străină sau în moneda
naţională ataşate la cursul valutei străine

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică
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