Anexa nr. 4c la „Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei
despre activitatea BC''Moldova Agroindbank''SA”
Informaţia privind condiţiile de acordare a creditelor pentru persoane juridice
de către BC"Modova Agroindbank"SA
Tipurile de credite acordate pentru persoane 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)

Investiţional (inclusiv în cadrul
proiectelor investiţionale)

Credite pentru finanţarea
capitalului circulant

Overdraft

Card de debit, cu posibilitatea deschiderii
facilităţii de overdraft

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

MDL, EUR, USD

maxim 100% din valoarea proiectului
investiţional

maxim 200 mii lei sau echiv. in valuta
Suma maximă a creditului nu poate
– pentru întreprinderile micro şi 1 500
depăşi, de regulă, 70% din volumul
mii sau echiv. in valuta lei – pentru
anual de vânzări a debitorului.
întreprinderile mici.

maxim 100 mii lei sau echivalentul in valuta,
cu excepţia cazului în care creditul este
asigurat cu
mijloace băneşti plasate în cont de depozit garanţie şi valoarea maximală a creditului
coincide cu valoarea depozitului – garanţie.

flotantă, de la 9% pina la 9,5% pentru
MDL si de la 5,5% pina la 6% pentru
USD si 4,5% pina la 5% pentru EUR.
Formula de calcul:
Rd MDL= suma
creditului*Rd/100%/365
Rd USD/EUR = suma creditului*Rd
/100%/360

19% pentru MDL si 8% pentru USD/EUR.
Formula de calcul:
Rd MDL= suma creditului*Rd/100%/365
Rd USD/EUR = suma
creditului*Rd/100%/360

flotantă, de la 8% pina la 10,75% pentru MDL si de la 4,5% pina la 6,75%
pentru USD si 3,5% pina la 5,75% pentru EUR.
Formula de calcul: Rd MDL= suma creditului*Rd/100%/365
Rd USD/EUR = suma creditului*Rd /100%/360
3. Rata dobânzii aferentă creditului , fixă/flotantă, în
moneda naţională (minimă / maximă)/ în valută străină
(minimă / maximă), precum şi metoda de calculare a ratei
dobînzii aferente creditului prin intermediul a cel puţin
două exemple reprezentative

Exemple reprezentative de calculare a ratei dobînzii la creditele investiţionale, pentru finanţarea capitalului
circulant şi a overdraftului:
Exemplu1 reprezentativ la acordarea creditelor în monedă naţională : Suma creditului acordată - 100,000 MDL,
termenul- 12 luni, rata dobînzii flotantă - 12,25%, Rata dobînzii zilnică aferentă creditului: Rd = 100,000* 10,75 /
100/365 = 29,45 MDL
Exemplu 2 reprezentativ la acordarea creditelor în monedă străină: Suma creditului acordată - 50,000 EUR,
termenul- 12 luni, rata dobînzii flotantă - 6%, Rata dobînzii zilnică aferentă creditului: Rd= 50,000* 6 / 100 /360
=8,33 EUR

Exemplu reprezentativ de calculare a ratei
dobînzii la card de debit, cu posibilitatea
deschiderii facilităţii de overdraft:
Exemplu reprezentativ la card de debit în
valută naţională: Suma creditului acordată 100,000 MDL, termenul- 48 luni, rata dobînzii16%. Rata dobînzii zilnică aferentă creditului:
Rd= 100,000* 16,0 / 100 /365 = 43,84 MDL

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

5. Alte plăţi decît rata dobînzii aferente creditului în
moneda naţională/ în valută străină, care sunt incluse în
costul total al creditului.
6. Dobînda 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.
7.Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor
8. Documentele necesare pentru obţinerea creditului

minim - 6 luni, maxim – 120 luni.
Taxa administrativă - 120 lei, cu
exceptia clientii micro - care dispun de
Internet banking si/sau eStatement si
clientii mici, care au proiect salarial 100 lei, comision unic - 2%

minim - 6 luni, maxim – 24 luni

-

-

Gajul bunurilor mobile-creanţe băneşti.

9. Formele de asigurare ale creditului acceptate de bancă

12. Menţionarea faptului că la creditele acordate în valuta
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.
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

min. 0,6%

-

rate, lunar/trimestrial
rate, lunar
conform politicii interne a băncii

Gajul bunurilor imobile / mobile

10. Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile
aferente contractului de credit
11. Condiţiile în care rata dobînzii se poate modifica

maxim 48 luni

Taxa administrativă - 120 lei, cu
exceptia clientii micro - care
dispun de Internet banking si/sau Comision unic în mărime de 2,5% din
eStatement si clientii mici, care au
limita datoriei aprobate.
proiect salarial - 100 lei, comision
unic - 1,2-2%

rate, lunar/trimestrial

minim -6 luni, maxim 12 luni

În cazul rambursării anticipate a creditului, se aplică un comision pentru rambursarea anticipată a creditului (cu
excepţia AEÎ, producătorilor agricoli) - 1% din suma rambursată anticipat.În cazul neonorării de către debitor a
obligaţiilor asumate de rambursare a creditului, de achitare a dobânzii în termenele şi sumele stabilite, se va percepe
o dobânda cu 3% mai mare decât rata dobânzii la creditul în termen.

rate, lunar
cesiunea încasărilor viitoare ale clientului în
toate conturile deschise în bancă
1. Penalitatea pentru nerambursarea datoriei la
credit - 36% anual
2. Dobinda aplicată la credit restant după
depăşirea a 60 de zile de restanţă - 20% anual.

în funcţie de rata de refinanţare a BNM, de rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei

În cazul creditelor acordate în valută străină , 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.

În cazul creditelor acordate în valută străină, convertirea se va face la cursul comercial al băncii la data rambursării.

