Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Puskin, 22, of. 541
Telefon: 060 633 033; Fix: 0 22 10 50 33
Achitarea împrumutului se efectueaza la : Oficiile Poștale,
Terminale Runpay, Bpay, QIWI, Victoriabank, Moldindconbank

Contract de împrumut Nr. 12002000499 din 24 iunie 2020
O.C.N. Moneda Credit SRL, IDNO 1017600044270, cu sediul în mun. Chisinau, str. Alexandr Puskin, 22, of. 541, în persoana administratorului Bajereanu
Evgheni, care actionează în baza statutului, denumită în continuare Împrumutător, pe de o parte şi Exemplu Contract, IDNP 2003004005000, cu domiciliu
MD2000, mun. Chisinau, or. Chisinau, str. Exemplu 24, denumit(ă) în continuare Împrumutat, pe de altă parte (în continuare – Părţi), au încheiat prezentul contract
de împrumut (în continuare – „Contract”) în umătoarele condiții:

I.

CONDIȚII SPECIALE

Prin prezentul Contract, Împrumutătorul acordă Împrumutatului o sumă de bani (în continuare „împrumut”), iar Împrumutatul se obligă
să restituie împrumutul și să plătească dobânda și alte plăți aferente condițiilor prezentului Contract conform Graficului de rambursare (p.4)
din prezentul Contract. Condițiile de bază ale împrumutului sunt următoarele:
1.1 Valoare totală și valuta împrumutului: 10 000,00 MDL ( Zece mii lei, 00 bani ).
1.2 Scopul împrumutului: Necesitati personale;
1.3 Costul total al împrumutului acordat în condițiile prezentului contract, calculat la momentul încheierii contractului, este de
3 879,77 MDL.
1.4 Condițiile împrumutului:
a) Dobânda 28 % anual de la soldul împrumutului;
f) Comision lunar de administrare 0,5% din suma Împrumutului;
b) Comision de debursare- 5% din suma Împrumutului;
g) Taxa aferenta contractului : 1 200,00
h) Dobânda anuală efectivă (DAE): 68,48%;
c) Termenul de utilizare 12 luni;
f) Valoarea totală a contractului de împrumut 13 879,77 MDL ( Treisprezece mii
d) Scadență: data de 24 a fiecărei luni;
opt sute şaptezeci şi nouă lei, 77 bani ).
e) Periodicitatea ratelor: conform graficului
de rambursare;
2.
Restituirea împrumutului, plata dobânzii aferente și, după caz, penalității, este garantată de următorul(ii) Fidejusor(ii) care este(sunt)
obligat(ți) solidar cu Împrumutatul în fața Împrumutătorului:
fara fidejusori. .
3.
Împrumutul este acordat în termen de 1(unu) zile de la data semnării contractului, prin transfer la contul indicat de împrumutat sau la ghișeul băncii. Din suma
împrumutului aprobat se va reține comisionul de debursare conform punctului 1.4 b), cu ce împrumutatul este de acord.
4.
Împrumutul va fi rambursat conform Graficului de rambursare după cum urmează:
1.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

Data plății

Sold împrumut

24.06.2020
24.07.2020
24.08.2020
24.09.2020
24.10.2020
24.11.2020
24.12.2020
24.01.2021
24.02.2021
24.03.2021
24.04.2021
24.05.2021
24.06.2021

10 000,00
9 264,51
8 519,31
7 756,44
6 969,35
6 169,59
5 346,20
4 508,24
3 650,51
2 763,92
1 864,65
942,56
0,00

Dobânda
0,00
229,50
219,79
202,12
177,90
165,23
141,60
127,03
107,26
78,40
65,72
42,90
22,32
1 579,77

Taxa aferenta
contractului
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1 200,00

Comision
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
600,00

Rata lunară
500,00
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,99
1 114,88
13 879,77

II. CONDIȚII GENERALE

a)
b)

2.1. Contractul de împrumut este constituit din Condiții speciale și Condiții generale.
2.2. Taxa aferentă Contractului de împrumut se referă la taxa platită sau ce trebuie platită de către Împrumutat în contul Împrumutatorului pentru examinarea şi
procesarea cererii Imprumutatului. Taxa aferentă Contractului de Împrumut urmează să fie platită în cazul acceptării cererii de împrumut, în momentul
încheierii/semnării Contractului de Împrumut. Împrumutatul poate solicita iar Împrumutatorul poate accepta achitarea eşalonată de către Împrumutat a taxei
aferente Contractului de Împrumut, în conformitate cu graficul de achitare.
2.3. Dobânda, stabilită conform contractului, se calculează începând cu data semnării contractului de la soldul creditului reieșind dintr-un an calendaristic de
365/366 zile.
2.4. Modul de restituire a împrumutului, dobânzii şi plăților aferente:
2.4.1.Împrumutatul va efectua restituirea împrumutului, dobânzii și altor plăți aferente de regulă, prin transfer bancar pe contul Împrumutătorului, în acest caz ziua
restituirii împrumutului/plăţii dobânzii aferente se consideră ziua în care suma transferată este înscrisă în contul Împrumutătorului. Locul executării prezentului
Contract este sediul Împrumutătorului: MD-2012, mun. Chisinau, str. Alexandr Puskin, 22, of. 541.
2.4.2.Se stabileşte următoarea succesiune a plăţilor: (i) penalitatea calculată (ii) comisioane restante (iii) dobânda restantă (iv) împrumut restant (v) dobîndă
curentă; (VI) împrumut curent. Împrumutatul acceptă modificarea de către Împrumutător a succesiunii plăților sus expuse.
2.4.3.Împrumutătorul are dreptul să solicite de la Împrumutat şi/sau Fidejusorul(ii) acestuia, restituirea anticipată a împrumutului şi plata dobânzii aferente, şi după
caz, penalităţii, în cazul în care Împrumutatul:
nu respectă condițiile și termenele de rambursare a împrumutului, dobânzilor și altor plăți stabilite de prezentul contract;
nu respectă alte condiţii prevăzute de legislaţie şi prezentul Contract.
2.5. În cazul rambursării anticipate de către Împrumutat a împrumutului, Împrumutătorul este îndreptăţit la o compensaţie în mărime de 0,5% din valoarea
împrumutului rambursat anticipat.
2.6. Responsabilitatea părților:

Împrumutător_____________

Împrumutat________________

În cazul neachitării de către Împrumutat a împrumutului, dobânzii aferente în conformitate cu graficul de rambursare și altor plăți prevăzute de
prezentul contract, sumele respective se consideră restante şi la ele se poate aplica penalitate în mărime de:
a) 25,00MDL pentru fiecare zi de întârziere a plăţii pentru plăţile considerate restante în perioadă de la 1(una) până la 30 (treizeci) de zile (inclusiv)
din data scadenţii conform Graficului de rambursare;
b) 200,00MDL pentru fiecare zi de întârziere a plăţii pentru plăţile considerate restante în perioadă ce depăşeşte 30 (treizeci) de zile din data scadenţii
conform Graficului de rambursare;

În cazul înregistrării unei sume restante cu o vechime mai mare de 45 de zile, Împrumutatul se va considera în întârziere de plată și fără a fi somat
suplimentar privind executarea obligației, Împrumutătorul va fi în drept să declare scadența anticipată a împrumutului și plăților aferente, solicitând prin instanța
de judecată executarea anticipată a contractului cu încasarea silită a împrumutului și plăților aferente.

De asemenea, la necesitate Împrumutătorul își rezervă dreptul de a transmite dosarul Împrumutatului cu datele indicate de acesta în cererea de împrumut,
către companiile specializate în colectarea datoriilor.
2.7. Prin semnarea prezentului contract Împrumutatul confirmă că informația precontractuală i-a fost adusă la cunoștință conform legii 202 din 12.07.2013, și un
exemplar i-a fost eliberat.
2.8. Împrumutatul are obligația de a-i plăti Împrumutătorului în marime integrală împrumutul, dobânda și alte plăți aferente acestuia de la data la care împrumutul
a fost acordat până la data la care împrumutul a fost rambursat, fără nici o întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la trimiterea
notificării retragerii către Împrumutător.
2.9. Împrumutatul are dreptul de a rezilia contractul de împrumut fără a invoca motive în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului sau
de la data la care împrumutatului îi sunt aduse la cunoştință clauzele şi condiţiile contractuale. În cazul revocării, precum si restituirii către Furnizor a bunului
procurat, Împrumutatul nu este în drept să ceară de la Furnizor echivalentul mijloacelor bănești al costului bunului, situația respectivă fiind soluționată în mod
separat în scopul recuperării de către Împrumutător a împrumutului acordat.
2.10. Împrumutatul se obligă să informeze în scris Împrumutătorul despre schimbarea domiciliului şi/sau datelor de contact, în termen de 5 (cinci) zile din data
schimbării acestora.
2.11. Orice litigiu, controversă sau pretenție apărută în legătură cu executarea prezentului contract va fi soluționată de către instanţa judecătorească competentă,
conform legislaţiei Republicii Moldova. Împrumutătorul este în drept să externalizeze/cesioneze/delegeze către terți raporturile, litigiile rezultate din prezentul
contract, iar împrumutatul va fi obligat sa suporte toate cheltuielile aferente.
2.12. Cu titlu de procedură extrajudiciară de contestare şi o cale de atac, Împrumutatul poate depune o cerere scrisă în adresa Împrumutătorului. Autoritatea de
supraveghere este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
2.13. Împrumutatul dă acordul pentru ca Împrumutătorul să facă publică și să transmită către birourile istoriilor de credit informația rezultată din prezentul contract,
precum și istoricul executării acestuia. Împrumutatul este de acord ca Împrumutătorul să solicite de la birourile istoriilor de credit informatii privind istoria creditară
a Împrumutatului. Cuantumul informației creditare este prevăzut în Legea nr.122-XVI din 29.05.2008. Împrumutatul, semnând prezentul Contract, exprimă
consimţământul necondiţionat ca Împrumutătorul să colecteze, prelucreze datele sale cu caracter personal, precum și să le transmită către organele publice, de
urmărire penală, birourile istoriilor de credit.
2.14. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui şi acţionează până la executarea integrală de către Părţi a tuturor obligaţiilor contractuale.
2.15. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare originale având aceeaşi putere juridică, câte unul pentru fiecare Parte/pentru Împrumutător și Împrumutat.
2.16. Rechizitele părților:
ÎMPRUMUTĂTOR
ÎMPRUMUTAT
O.C.N. Moneda Credit SRL, IDNO 1017600044270
Exemplu Contract
Adresa juridica: MD-2012, mun. Chisinau, str. A. Puskin, 22, of. 541
2003004005000
Cont de decontare: MD85VI022241200000285MDL
MD2000, mun. Chisinau, or. Chisinau, str. Exemplu 24
VICBMD2X884, BC VICTORIABANK, filiala Nr. 12
Telefon de contact: 060633033
-

Semnătura, ștampila.

Semnătura

Metode de achitare: POŞTA MOLDOVEI, Terminale Runpay, Bpay, QIWI, Victoriabank, Moldindconbank

