
P-Public

Tabelul 3

până la 

12 luni

peste

 12 luni

până la 

6 luni
6-12 luni

mai mult 

de 12 luni

CREDITE PENTRU NEVOI 

PERSONALE

fără gaj (MDL)

5%* flotantă 80 lei - 0,25% lunar 2.0% 3.0% 4.0% - 1.5% 0.1% 0.1% - -

CREDITE PENTRU NEVOI 

PERSONALE

cu gaj (MDL)

5%* flotantă 80 lei 0.0% 0.0% - 0,3% lunar 2.0% 3.0% 4.0% - 1.5% 0.1% 0.1% - 5.0%

CREDIT IMOBILIAR

de achiziţie (MDL)
5%* flotantă 100 lei - 0,22% lunar 2.0% 3.0% 4.0% - 1.5% 0.1% 0.1% 5.0% 5.0%

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

 - Comisionul de acordare unic a creditului se percepe până la eliberarea creditului.  

 - Comisionul de administrare  se achita lunar în conformitate cu graficul de achitate a dobânzii şi se percepe pentru termenul efectiv de utilizare a creditului.

 - Comisionul de acordare şi administrare se calculează din suma contractului de credit.

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

Comision 

pentru 

rambursare 

anticipată

Comision 

de 

administrare

Comision de prorogare

Promoţia "Oferta de iarnă"

Notă: * Oferirea reducerilor la rata dobânzii pentru creditele noi acordate în perioada promoţiei persoanelor fizice care primesc salariul prin intermediul cardurilor MICB.

0.0%

Credite acordate persoanelor 

fizice

valabilă în perioada 03.12.2018 - 28.02.2019

Penalitate pentru 

utilizarea 

creditului contrar 

destinaţiei (din 

suma utilizată 

contrar 

destinaţiei)

Penalitate pentru 

încălcarea 

condiţiilor 

contractelor de 

gaj şi ipotecă 

(din suma averii 

gajate)

2,0% min 300 lei 

Comision de 

rescadenţare 

din suma 

rescadenţată

Comision 

din 

sumele 

acordate

Rata dobânzii, %

Comision de 

examinare a 

documentelor 

de solicitare a 

creditului

Comision de 

acordare unic Mărimea 

dobânzii de 

întârziere la 

plata 

creditului 

(pentru fiecare 

zi)

Penalitate 

pentru 

neachitarea 

dobânzii şi 

comisioanelor 

aferente 

creditului  

(pentru fiecare 

zi)


