Anexa nr. 4b la „Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei
despre activitatea B.C. ''Moldova Agroindbank'' S.A.”
Informaţia privind condiţiile de acordare a creditelor pentru persoane fizice
care practică activitate de către B.C. ,,Moldova-Agroindbank'' S.A.
Tipurile de credite acordate persoanelor fizice care practică activitate

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)

Simplu+

Business+

MDL

MDL
Suma min 10,000 lei.
Suma max nu va depăşi 2,000,000 lei în cazul creditelor
pentru completarea capitalului circulant şi finanţarea
scopurilor de consum şi 80% din valoarea proiectului
investiţional, dar nu mai mult de 5 mln MDL în cazul
creditelor investiţionale

Suma min 10,000 lei.
Suma max 200,000 lei.

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

13%-14% se aplică în dependenţă de istoria de
credit pe care o deţine solicitantul de credit

10,5%-12,5% se aplică în dependenţă de termenul pe care
se solicită împrumutul.

Exemple reprezentative de calculare a ratei
Exemple reprezentative de calculare a ratei dobînzii la
dobînzii la credite acordate prin Simplu +
credite acordate prin Business + persoanelor fizice care
persoanelor fizice care practică activitate în
practică activitate în monedă naţională:
monedă naţională:
Exemplu: Suma creditului acordată - 500,000 MDL,
Exemplu: Suma creditului acordată - 25,000 MDL,
termenul- 36 luni, rata dobînzii flotantă -12,5%.
termenul- 24 luni, rata dobînzii flotantă -14%.
Rata dobînzii zilnică aferentă creditului:
Rata dobînzii zilnică aferentă creditului:
Rd MDL = 500,000* 12,5 / 100 /365 = 171,23 MDL
Rd MDL = 25,000* 14 / 100/365 = 9,59 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.

minim - 6 luni, maxim - 60 luni

minim - 6 luni, maxim 120 luni.

Comision unic -2%
Comision eliberare numerar -1%

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

-

-

Rate egale lunare (anuitati)

Rate egale lunare (anuitati)

1. Buletinul de identitate al potenţialului debitor
persoană fizică, titularului de patentă, persoana
fizică ce practică activitatea profesională;
2.Documentele juridice de constituire;
3.Documentele pentru dreptul de desfăşurare a
activităţii- licenţile, autorizaţiile, patente.

Fară garanţii reale, cu constituirea cel putin unei
fidejusiuni

1.Buletinul de identitate al potenţialului debitor persoană
fizică, titularului de patentă, persoana fizică ce practică
activitatea profesională;
2.Documentele juridice de constituire;
3.Documentele pentru dreptul de desfăşurare a activităţii
licenţile, autorizaţiile, patente.

Gaj bunuri mobile, imobile

9. Formele de asigurare ale creditului acceptate de bancă

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

1. Comision pentru achitarea anticipate a creditului constitue 1% din sumă.
2. Penalitate de întârziere constitue 0,2% de la suma restantă, dar nu mai puţin de 20 lei, pentru fiecare zi de
întârziere.
în funcţie de rata de refinanţare a BNM, de rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei

-

-

-

-

