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1. No{iuni.
Credit Nebancar - angajamentul O.C.N. "LOIAL-CREDIT'' S.R.L. de a pune la dispozilia unei alte
persoane (debitor) o sumd de bani ca imprumut, cu condilia rambursdrii ei, a pl6{ii dobinzii gi a altor pl51i

aferente.
Client -- persoand fizicd sau juridicd care beneficiazd sau a beneficiat de serviciile O.C.N. "LOIAL-
CRBDIT" S.R.L. ori persoand cu care s-a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancard, chiar
daca prestarea respectivd nu a avut loc.
Contractul de credit nebancar - actul juridic incheiat intre societate ;i client (dinumit tn conyinutul
contractului - debitor) conform legislaliei Republicii Moldova, care conline condilii de acordare a

creditului nebancar stabilite de cdtre pdrli, drepturi, obliga{ii, precum gi alte condilii de executare a
contractului expuse din punct de vederejuridic.
Comision * taxe aferente contractului de credit nebancar, previzute pentru serviciile prestate in legdturd
cr"r utilizarea creditului, pentru cheltuielile necesare societS{ii de examinare, acordare, monitorizare ;i
executare a contractelor de credit nebancar.
Dobinda - prelul, cu care debitorul achitd utilizarea resurselor societilii.
Dobinda anuali efectivi (DAE) - costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual
din valoarea total[ a creditului, inclusiv costurile mentionate la art.23 alin. (2), dupd caz.

Fidejusiune - obliga{ia garantului (fidejusorul) asumat6 in folosul O.C.N. *LOIAL-CREDIT" S.R.L.
cu scopul de a garanta obligalia pe care debitorul o datoreazd (obligatia garantatb) si care apare qi devine
scadentd doar dacd apare qi devine scadentd obligalia garantatd.

Gaj - este dreptul real in al cdrui temei societatea poate pretinde, din valoarea obiectului acestuia,

satisfacerea creanfelor s.ale garantate cu preferinfd fatd de ceilalli creditori ai titularului obiectului gajului
(debitoru I gaj ist).
Penalitatea - plata de intirziere in cazul neonoririi obligafiunilor de rambursare corespunzdtoare de cdtre

debitor sau fidejusor a contractului de credit nebancar salr a unei rate din el, calculat la o suma
procentualS.
Rambursare - data limitS, p6nd la care debitorul se obligd sd restituie imprumutul, trang6(e) credit
nebancar sau sd achite dobdnda contractualS. Teremenele de restituire sunt stabilite in contractul de credit
nebancar gi/sau in graficr,rl de rambursare a imprumutului.
Societate - O.C.N. "LOIAL-CREDIT' S.R.L.

O.C.N.'6LOIAL-CREDIT" S.R.L.



2, Dispozi{ii generale

2.1. Prezentul regularnent este elaborat in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (a) gi (5) din Legea
nr.l12018 cu privire la organiza{iile de creditare nebancard qi stabilegte reguli cu privire la modul de
evaluare a bonitalii c4ientului/debitorului, criteriile gi condiliile de prestare a serviciilor, dezvdluirea
componentelor costului total al serviciilor, a modului de calcul al penalit5lilor, al ratei dobinzii, precum si
la modalit6lile de garantare de cdtre clierrt/debitor a ramburslrii la scadenld a creditului.
2.2. In prezentul regulament se stabilesc modalitalile/procedurile de colectare gi pregitire a actelor in
vederea acorddrii creditelor nebancare gi pentru transmiterea spre examinare organului executiv al
societS{ii, precum gi cerinfe obligatorii care urmeazd a fi intreprinse la etapa de executare a contractelor
de credit nebancar.
2.3 in prezentul regulament se vor stabili produsele companiei cu stabilirea plafoanelor mirrime gi
maxime ale fiecdrui produs in parte ceea ce [ine de rndrirnea dobAnzilor, plata corrisioanelor;i a altor
taxe necesare in vederea acorddrii creditului nebancar. Aceste informa(ii vor fi publicate pe paginile web
ale companiei ;i care vor avea un caracter informativ gi preliminar.
Suma finalE spre rambursare va fi stabilit nemijlocit cu fiecare client in parte in mod individual dupd
negocierele avute qi evaluarea bonitdtii a clientului.
2.4 Astfel, toate contractele de credit nebancar incheiate cu poten{ialii clienli vor fi transparente, clare
pentru fiecare persoan5, cu obigatia reprezentantului companiei sd se asigure cd au fost in{elease toate
clauzele contractuale, semnind in acest sens toate actele necesare, dar ;i respectind irr totalitate legislalia
in vigoare privind limitele maxime stabilite de prevederile art. 9 alin. (1) lit. e). el). 0 din Lesea
nr.ll20l8 cu privire la organizatiile de creditore nebancord.

3. Cadrul normativ al activiti{ii de acordare a creditelor nebancare
Regulamentul privind prestarea serviciilor in cadrul O.C.N. *LOIAL-CRBDIT' S.R.L. este elaborat in
conformitate cu prevederile legislaliei Republicii Moldova gi a altor acte normative (lu6ndu-se in
considera{ie rnodificdrile ;i cornpletdrile ulterioare), care sunt:

l. Codul civil al Republicii Moldova nr.110712002;
2. Legea nr. I din 16.03.2018 cu privire la organizaliile de creditare nebancarii:
3. Legea nr. 202 din 12.07 .2013 privind contractele de credit pentru consumatori;
4. Legea nr. 105 din I 3.03.2003 privind proteclia consunratorului;
5. Legea nr.192 din 12.11.1998 privind Comisia Na{ionald a Pie;ei Financiare;
6. Legea rrr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea Ei combaterea spdldrii banilor ;i

finan1 dr ii t eror is mului;
1. Legea nr. 133 din 08-07-2011 privind proteclia datelor cu caracter personal
8. Legea contabilitalii Nr. 1 l3-xvl din 27.04.2007;
9. Hotirdrea nr.4114 din 17.09.2018 cu privire la aprobarea unor regulamente; Regulament cu

privire la modul de avizare ;i tnregistrare a organizaliilor de creditare nebancard in ROCNA;
Regulament cu privire la transparenla silucturii de proprietate a organizaliei de creditare
nebancard.

10, Hotdr6rea nr. 58/l din 01 .12.2020 privind cerinlele fald de capitalul organizaliilor de creditare
nebancare;

1 1. Regulamentul nr. 6014 din 16.12.2019 cu privire la clasificarea activelor de cdtre organizaliile
de creditare nebancard aprobatd prin Hotdrirea Comisiei Na;ionale a Pielei Financiare;

4. Produse de credite nebancare acoradate persoanelor fizice
4.1. Societatea oferd persoanelor fizice urmdtoarele tipuri de credite nebarrcare:

- Credit Liber;
- Credit Prosper;
- Credit Garuntmt.

4.2. Credit Liber - pentru persoane fizice cetdleni ai Republicii Moldova, eare auvizd de reqedin{[ in
Republica Moldova, dispun de un loc de muncd stabil sau alte venituri stabile, pentru finan{area
cheltuielilor personale.
Suma tmprumutului de la 10 000,00 MDL ptnd lo 50 000,00 MDL, inclusiv;
Termenul imprumutului: 6 luni - 30 luni;
Rata dobdnzii anuald: 36'% anual (Anuitate);
Comisioane la eliberarea tmprumutului: 0 %;
Comisioane lunare/de administrare 1 %;
Dobtnda anuald efectivd (DAEI - 68,58% - 71,83 %
Este necesard garanlia rambursdrii creditului din partea cel pulin a unui fidejusor,'



Nu necesitd gaj (solicitantul creditului sau fidejusorul trebuie sd delind tn proprietate bunuri
imobile, teren, apartament, casd de locuit, spaliu nelocativ e.t.c.)

4.3 . Credit Prosoer - pentru persoanele fizice cetdfeni ai Republicii Moldov a, care au un loc stabil de
muncd in {ari qi/sau peste hotarele fdrii in baza unui contract de munc6, sau alte venituri oficiale
stabile. Scopul cryrditului fiind: irnbun[tltirea condiliilor de trai - construcfialreconstruc{ia bunurilor
irnobile aflate in proprietate, procurarea bunurilor imobile sau mobile e.t.c.
Sunru tmprumutului de la 51 000,00 MDL ptnd la 100 000,00 MDL;
Termenul imprumutului: 6luni - 36 luni;
Rata dobdnzii anuald: 24%- 30% anual (Anuitate);
Comisioane la eliberarea imprumutului: 0,00 %;
Comisioane lunare/de administrare 1%;
Dobinda anuald efectivd (DAEI 46,84% - 53,55%:
Este necesard garanlia rambursdrii creditului din partea unui fidejusor,.
Necesitd gaj / ipotecd asupra - bun imobil (teren, aportament, cosd de locuit, spaliu nelocativ e.t.c.)

4.4. Credit Garsntat - pentru persoanele fizice cetlfeni ai Republicii Moldova,care au un loc stabil de
munc6 in {ari ;i/sau peste hotarele tlrii in baza unui contract de munc[, sau alte venituri stabile.
Scopul ?mprumutului fiind : alte destinalii decit investiliile capitale (construcfii/reconstrucliile
bunurilor imobile aflate in proprietate, procurarea bunurilor imobile sau mobile e.t.c.), inilierea gi/sau
dezvoltarea afacerilor, cildtorii, odihn6, restituire imprumuturi e.t.c..
Suma tmprumutului de la 100 000,00 lei ptnd la 500 000,00 lei - cu gaj/ipotecd;
Termenul imprumutului: - 12 luni - 45 luni;
Rata dobdnzii anuald: 20% - 24% onual (Anuitate);
Dobinda anuald efectivd (DAE) 24,35% - 45,17%;
Comisioane la eliberarea imprumutului : 0,00%;
Comisioane lunare/de administrare * 0,1%o- 0,8'%;
Este necesard garanyia rambursdrii creditului din partea unui fidejusor,.
Necesitd gaj / ipotecd asupra - bun inobil (teren, apartamen4 casd de locuit, spaliu nelocativ e.t.c.).

4.5. Drept execp{ie, pentru clienlii fideli, care au mai beneficiat de serviciile societAtii gi au respectat
condiliile contractuale, precum;i pentru clien{ii noi care dispun de garanlii/siguranfe mai sporite de
restituire a creditelor nebancare (gaj, ipotecd in mun. ChiEindu, venituri mari tn raport cu ratele
creditului,fidejusori de incredere, e.t.c.), pot fi oferite credite in condilii mai avantajoase decit cele
prevlzute la punctele 4.2. - 4.4..

5. Condi{ii generale de acordare creditelor nebancare.
5.1 . Creditul nebancar se acordl persoanelor juridice in urmdtoarele condilii:
' E*perienfa sau studii corespunzdtoare a conducdtorilor persoaneijuridice in domeniul in care i;i
desligoard sau are intenfia de a desfEgura activitatea;

' Rezultatul pozitiv financiar al activit6tii pentru anul precedent gi/sau anii preceden{i;

' Dispunerea suficientd a mijloacelor b6neqti, rulajele conturilor bancare deschise in bdncile
comerciale din Republica Moldova, care vor permite debitorului sd ramburseze creditul nebancar ob{inut,
inclusiv plata dob6nzilor gi a altor pldli aferente creditului nebancar;

' Existen{a garanliilor sub forml de gaj, ipotecA a propriet[{ilor sau fidejusiunii din partea
persoanelor ter{e;
5.2. Creditul nebancar se acordd persoanelor fizice in condiliile urmdtoare:
' Dispunerea de cdtre client/debitor a veniturilor, care ar asigura rambursarea creditului nebancar
solicitat;

' Existenla istoriei pozitive de creditare, veniturilor oficiale care sd nu depdqeasca limita de 40%
dintre serviciul datoriei gi serviciul vaniturilor sau definerea in proprietate a bunurilor mobile;i/sau
imobile,^care ar permite.sd concludl capacitatea de plat[ a debitorului;
' In caz, dacd suma creditului depSgegte limita maximald, stabilit6 de Administrafia societa{ii
pentru creditele nebancare acordate IIr[ garanlie de gaj, este necesard dispunerea de cdtre debitor in
proprietate a bunurilor imobile pentru instituirea garanfiei de gaj ;i/sau existenla unei fidejusiuni din
paftea persoanelor terte, care ar permite, urmdrind aceastl garan{ie sau proprietate, sd asigure restituirea
creditului nebancar, in caz dac6 creditul nebancar nu este rambursat de cdtre debitor in termenii convenili.

6. Mod de pregitire qi lista documentelor pentru examinare a cererii.
Lista documentelor, care in mod obligatoriu,

urmeazi si fie prezentate de citre debitor - persoana juridici:
' Cerere de acordare a creditului nebancar conform fonnularului stabilit de societate. clr
specificarea sumei de credit nebancar solicitate, scopLrlui/destina[iei, termenului (graficului) de



rambursare, precum ;i a garan{iilor de care dispune pentrll asigurarea restituirii creditului nebancar,
semnate de cdtre conducdtor gi contabilul-gef al solicitantului Ei certificatd cu gtampila acestuia;
' Consimflmintul de a ob{inelfurniza informalii despre intreprindere de lalcdtre Birou al Istoriilor
de Credit "Via Scope", S.R.L., Biroul Istoriilor de Credit "Infodebit Credit Report" S.R.L.
' Acte de constitujre qi de inregistrare ale persoanei juridice-client (copiile urmeazi sa fie legalizate
notarial sau confirmate prin aplicarea gtampilei gia semndturii administratoruluiclientului):
- copiile actelor de identitate ale persoanelor de conducere (director, contabil - qef, fondatorii);
- copia ceftificatului de inregistrare a persoaneijuridice - client;
- extras din Registrul de stat al unitdlilor de drept;
- copiile licenetlor gi/sau autoriza{iilor pentru activitdtile intreprinderii, cu indicarea obligatorie a
perioadei de valabilitate;
- decizia qi/sau procesul - verbal al gedinfei fondatorilor cu privire la inten{ia de oblinere a
creditrrlui nebancar de la O.C.N. "LOIAL-CREDIT" S.R.L. qi, dupd caz, decizia privind acordarea irr
gaj a bunurilor intreprinderii;
' Datele privind debitor (chestionar conform formularului stabilit de societate);
' Bilanluri contabile/rapoarte financiare ale persoaneijuridice - client pentru ultimii trei ani;
Documente adilionale de la persoane juridice:
' Documentele, care confirmi drepturi de proprietate ale debitorului gajist pentru bunuri (marlE),
transmise in gaj gi faptul achitdrii acestora cdtre furnizor (contractul de v6nzare-cumparare, facturi,
dispozilii de platd, etc.);

' In cazul acord6rii creditului nebancar cu gajare a mdrfii circulante, copia contractului de arendl a
depozitului sau actele, care confirmd aparfinerea depozitului debitorului-gajist cu drept de proprietate gi
alte documente.

' Dupd. caz managerul de creditare poate solicita de la debitor acte adifionale cu privire la starea
fi nanciard a debitorului.

Lista documentelor, care in mod obligatoriu
urmeazi sr fie prezentate de citre debitor-persoana fizici:

' Cererea de acordare a creditului nebancar conform formularului stabilit de societate, cu
specificarea sumei de credit, scopului, termenul de rambursare mijloacelor creditului nebancar, garan{ile
de care dispune in vederea asigurdrii restituirii creditului nebancar, semnat[ de c6tre persoana fizicd.
' Consimlim?ntul de a oblinelfurniza informalii despre intreprindere de lalc6tre Birou al Istoriilor
de Credit "Via Scope", S.R.L., Biroul Istoriilor de Credit "lnfodebit Credit Report" S.R.L.
' Adeverinla de venituri, intocmitd conform cerin{elor societS}ii, dupd caz, alte acte (transferuri,
contracte de muncd, contracte de prestdri servicii Ei altele).
' Copiile actelor de identitate a debitorului: buletin de identitate (pagaportul na{ional) gi
documentele de identitate ale fidejusorilor (dac6 asigurarea credit nebancarului este prezentatl prin
contractul de fidejusiune), certificate in mod corespunzdtor - notarial sau de cdtre societate.
' Documente qi/sau informalii, dupd caz, care confirmd in prealabil modul in care fa fi utilizate
rnijloacele financiare ob{inute din realizarea creditului nebancar.

7. Modul de evaluare a bonitifii a clientului/debitorului
7.1 . Evaluarea bonitalii clientului/debitorului are loc prin acumularea gi analiza obiectivl ;i corectd de
cdtre angajatii O.C.N. *LOIAL-CRBDIT" S.R.L. a tuturor datelor/irrformafiilor disponibile, cu referire
la urmdtoarele aspecte:
- veniturile medii lunare ale clientului/debitorului, precurn ;i a solului/soliei acestuia;
- virsta, starea civill a clientului/debitorului (cdsdtorit, divoryat, existenla copiilor minori);
- ocupa{ia, profesia, locul de muncd a clientului/debitorului, precum gi a aso{ului/so}iei acestuia;
- definerea in proprietate a bunurilor imobile (case de locuit, apartamente, terenuri, spa{ii comerciale,
e.t.c), precum gi a mijloacelor de transport de cltre client/debitor Ei so{ul/so}ia acestuia;
- existen{a altor angajamente/obliga}ii financiare (credite, tmprumuturi persoane fizice, pensii alimentare,
amenzi penale ;i/sau contravenlionale) al clientului/debitorul gi sotia/so{ul acestuia;
- existerr[a litigiilor in instanlele de judecatd nafionale (civile, administrative, penale ;i contraven{ionale);
- cheltuiuelile lunare impreund cu membrii familiei;
- istoria creditard a clientului/debitorului qi a sofului/so{iei.
7.2. Informafiile previzute in pct.7.l. al prezentului Regulement vor fi ob{inute nemijloct de la
clienVdebitor, inclusiv prin accesarea rapoartelor/datelor de{inute de birourile istoriilor de credite, cu
respectarea obligatorie a normelor de proteclie a datelor cu caracter personal;
7.3. Suplimentar angajalii O.C.N. "LOIAL-CREDIT" S.R.L. vor consulta ;i alte susre publice
disponibile in vederea verificdrii datelor prezentate de cltre potenfialul client, inclusiv istoricul acestora.



8. Aducerea Ia cunoqtin{i a informafiilor precontractuale
8.1. O.C.N. *LOIAL-CREDIT" S.R.L. furnizeazd cliebtului/debitorului, in baza clauzelor gi a
condiliilor de creditare oferite, precum gi, dupd caz, a preferintelor exprimate gi a informaliilor furnizate,
informaliile necesare cAre sI ii pennitd acestora sd compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie
calculatd cu privire la eventuala incheiere a unui contract de credit.
8.2. Informafiile precontractuale vor fi furnizate:
a) cu suficient tirnp inainte, dar cel pufin cu l5 zile calendaristice inainte ca clientul/debitorul sd incheie
un contract de credit nebancar sau sd accepte o ofert6. Perioada de I 5 zile poate fi redusd cu acordul scris
al acestuia;
b) imprimate pe hirtie sau pe un alt suport durabil, redactate intr-un lirnbaj clar gi lizibil, cu caractere de
aceeagi dimensiune. ln cazul in care inforrnatiile sint redactate pe hirtie, culoarea de fond a hirtiei pe care
este redactat formularul trebuie sd fie in contrast cu cea a fontului uttlizat
c) irr conformitate cu formularul prezentat in anexa nr. I din Legea nr. 20212013 privind contractele de
credit pentru consumotori gi Anexa 2la prezentul regulament.

9. Dezvdluirea costului total al serviciului de
acordare a creditului nebancar

9.1. Angajatii O.C.N. *LOIAL-CREDIT'S.R.L. vor dezvdlui clientului/debitoruluitoatl informalia cu
referire la costurile totale de prestare a serviciilor de acordare a creditului nebancar, precum gi obligatoriu
va aduce la cunogtinld dobinda anuald efectivd in informafiile precontractuale furnizate ;i in contractele
de credit nebancar;
9.2. Clienlilor/debitorilor O.C.N. "LOIAL-CREDIT" S.R.L. li se v-a comunica, in mod corespunzdtor,
dobinda anuald efectivd (DAE) calculat6 conform anexei nr. 2 din Legea nr.20212013 privind contractele
de credit pentru consumatori (anexa nr. I al prex,entului regulamenl), costul (valoarea) total al
creditului nebancar gi valoarea ratelor de plat6;
9.3. Rata dobinzii la contractele de credit nebancar ale O.C.N. "LOIAL-CREDIT" S.R.L. este fixi, se

cacluleazd,inbazd, zilnicd de la soldul r[mas (anuitate), reieEind dintr-un an de 365 zile Ei numlrul efectiv
de zile de utilizare a creditului nebancar. Dobinda se calculeaz6 incepind cu ziua eliberirii creditului
nebancar.
9.4. Cornisionul reprezintd taxa aferentS contractului de credit nebancar - pentru serviciile prestate in
legdturi cu utilizarea creditului, cheltuieli de examinare, acordare (Salarizarea angajalilor, achitarea
arendei/locayiunii, accesare contra cost birourile istoriilor de credit, accesare contra cost a bazei de date
al Registrelor delinute de Agen{ia Servicii Publice, transport, dupd caz, pentru evaluarea bonitd{ii ;i a
bunurilor delinute in proprietate, alte cheltuieli administrative (prestorea serviciilor de biroticd,
telefonie, internet, securitate, juridicd e.c.t.), monitorizarea qi executarea a contractelor de credit
nebancar;
9.5. Cornisioanele sunt de doud tipuri:
- la eliberarea creditelor nebancare calculat din suma creditului nebancar acordat qi care nu poate fi rnai
mare decit 0,00 oh din29.05.2022;
- lunare, calculate de la soldul inilial alcreditului nebancar sicare nu poate fi mai mare decit - 17o.
9.6. Pentru informarea corespunz6toare, clari ;i exactd a clientului/debitorului in privinfa costului total al
serviciilor de creditare nebancarS, angajafii O.C.N. *LOIAL-CREDIT" S.R.L. vor pune la dispozilia
acestora urmdtorul exernplu reprezentativ:
Credit Garontat -
Suma imprumutului - 100 000,00 MDL;
Termenul imprumutului - l2 luni;
Rata dobAnzii anuall - 24%;
Comisioane la eliberar'ea imprumutului - 0,00 oh;

Comision lunar de administrare * 0,5oh;

Dobinda anuali efectivl (DAE) - 40.09%

in rezultat, aplicind condi(iile/calculele menfionate-supra, clinetut/debitorul va suporta
urmitoarele costuri:
Comisionul de eliberare a imprumutului - 0,00 MDL;
(modalitatea de calcul 100 000 + 0 (mdrimea comisionului) / 100 :0)

Rata dobinzii-24o/o se calculeazd de la soldul rdmas, reprezintl pentru toatd perioada de l2 luni suma
de - 13 471,53 MDL;
(modalitaea de calcula dobtnzii pentru prima lund :



100 000 (suma acordatd) * 24 (dobinda.) * 3l : 2038,36 MDL),
100 * 365

Pentru lunile ulteriroore se va calcula conform aceleia;i metode, reie;ind din mdrimea soldului rdmas.

Comisionul lunar de gdministrare - 0,500 se calculeazd lunar de la soldul inilial al creditului nebancar
pentru perioada de l2 luni gi reprezintd suma de - 500,00 MDl-lunar;
(modalitaea de calcul a comisionului este identicd penilu toate lunile, deroarece e.sle calculol de la
soldul inilial al contractului :
100 000 (suma acordatd) x 0.5 (comisionul.) : 500 MDl/lunar),

100

Rata lunar[ spre plat6 este stabilitd in m[rimi egale qi se constituie din:
Exemplu pentru l-a lund - (comisionul lunar - 500 lei + dobtnda pentru prima lund - 2038,36 + soldul
creditului nebancar - 7455,96 lei : 9994,32 MDL)
Pentru lunile ulterioare mdrimea ratei lunore vafi aceia;i, insd proporyional se va micSora plata dobinzii
lunare ;i sa va mdri corespunzdtor plata pentru soldul creditului nebancar.

Total pentru serviciile de acordare a creditului nebancar se vor incasa plAU in sumd de - 19471,,53 MDL;
Valoarea total plltibil[ - 119 471,53 MDL.

9.7. Dacd clientul/debitorul nu va achita in termen gi volum deplin una din ratele lunare stabilite conform
contractului, aceste rate neachitate vor fi considerate restante qi fale de ele se vor calcula penalitSli de
intirziere in sumd de 0,0065 din suma restantd pe zi;
9.8. Clienlilor/debitorilor O.C.N. "LOIAL-CREDIT" S.R.L. li se va aduce la cunoqtin{d qi se va explica,
inclusiv prin punerea la dispozilie a unui exemplu reprezentativ, modul de aplicare ;i calculare a
penalitdlilor, dupi cum urmeaz6:
- Rata lunari constituie suma de 9994,32 MDL,tar ziua de platd de l0 a fiecdrei luni, achitarea fiind
efectuat[ la data de 20 a lunii respective, fiind constatatd o inirziere de l0 (zece) zile;
- Penalitatea se va calcula conform urm6toarei modalitili:
9994,32 (ratq lunard\. dintre care corpul creditului constituie 7455,96\ei,
soldul creditului nebancar-7455,96 lei *0,0065% (mdrimeapenalitd{ii) *10 (numdrul de zile.): 149,20
MDL.

7455,96 * 0,0065% * 10 = 4.85 lei

10. Modalitl{ile de garantare de citre client/debitor a rambursirii la
scaden{I a creditului

10.1. La acordarea creditelor nebancare, O.C.N. *LOIAL-CREDIT" S.R.L. solicitd clienlilor/debitorilor
garan{ii in vederea ramburs[rii in termen gi complet a pre{ului serviciilor. Garan{iile pot fi oferite atit
nemijlocit de client/debitor cit;i de terfe persoane fizice ;i/sau juridice;
10.2. O.C.N. *LOIAL-CREDIT'S.R.L. in calitate de garanlii poate solicita/accepta urmdtoarele:
- Fidejusiunea - care constituie obligalia unui garant (fidejusor) asumatd in folosul O.C.N. "LOIAL-
CREDIT" S.R.L. cu scopul de a garanta obligalia pe care clientul/debitorul o datoreazd;i care apare 9i
devine scadentl doar dacd apare qi devine scadentd obliga{ia garantatd;
- Gajul (lpoteca) - care reprezinti un dreptul real in al cdrui temei O.C.N. "LOIAL-CREDIT" S.R.L.
(creditorul gajist) poate pretinde, din valoarea obiectului gajului (mdrfuri, mijlouce de transport,
apartfimen\ teren, cusii de locuit, e.t.c.), satisfacerea crean{elor sale garantate cu preferin{5 fa{d de
ceilalli creditori ai titularului obiectului gajului (debitorul gajist);
- Alte garanfii convenite de comun acord intre O.C.N. *LOIAL-CREDIT" S.R.L. qi client/debitor,
neinterzise de lege.
10.3. Valoarea qi limitele sumelor garantate se stabileqte in functie de limitele stabilite de O.C.N.
"LOIAL-CREDIT" S.R.L. pentru fiecare tip de gaj qianume:
1) Credite cu saiare bunuri mobile (auto, mlrfuri etc.) - se acordd credite nebencare in limitele de

20-70 % din valoarea de pia{d (conform raporturilor/certificatelor de evaluare efectuate de cdtre una
din companiile agreate) a bunurilor.

2) Credite cu garantii bunuri imobiliare (Inoteci) - se acordd in limitele de 30-80 %o din valoarea de
pia\d (conform raporturilor/certificatelor de evaluare efectuate de cdtre una din companiile agreate)
a bunurilor imobile.

10.4. Evaluarea bunurilor propuse in gaj se realizeazd de cdtre societate inbaza rapoartelor de evaluare
elaborate de c6tre companiile licen{iate, utilizind diverse metode, cum ar fi: metoda cheltuielilor, metoda
capitaliz[rii veniturilor gi alte metode;



10.5. Pentru evaluarea gajului de cdtre societate vor fi solicitate urmdtoarele documente:
- extras din registrul bunurilor imobile;
- copiile actelor indicate in extras care confirmd dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile;
- copiile dosarului tehnic sau cadastral al bunului imobil;
- raportulde evaluare gbunului irnobil realizat de citre o companie licen{iat[ in acest sens.
10.6. DupS evaluarea bunurilor societatea va perfecta notarial contractul de gajlipotecd sau alt tip de
contract in baza unui set de documente, in func{ie de forma de asigurare a creditelor nebancare qi in
corrfonnitate cu actele normative in vigoare. Contractul de ipotec[ in mod obligatoriu urmeazd a fi
inregistrat la organul cadastral (OCT) al Agen{iei Servicii Publice;
10.7. Executarea obligaliilor de cdtre client/debitor in privinla restituirii creditului nebancar in termen gi

integral poate fi garantatd, inclusiv prin instituireafidejusiuniidin paftea uneialte persoane,
10.8. Fidejusiunea se acceptd in garantarea creditului doar prin confirmarea stdrii financiare satisfEcdtoare
a fidejusorului, doar in rezultatul analizei urmitorelor aspecte:
- veniturile medii lunare, precum gi a solului/so{iei acestuia;
- virsta, starea civilS (cdsStorit, divor{at, existenla copiilor rninori);
- ocupafia, profesia, locul de munc5, precum gi a asolului/soliei acestuia;
- de{inerea in proprietate a bunurilor imobile (case de locuit, apartamente, terenuri, spa{ii comerciale,
e.t.c), precum ;i a mijloacelor de transport de cdtre fiejusor 9i soful/so{ia acestuia;
- existen{a altor angajarnente/obligalii financiare (credite, imprumuturi persoane fizice, pensii alimentare,
amenzi penale qi/sau contraven{ionale) al fidejusorului gi so{ialso{ul acestuia;
- existen{a litigiilor in instan{ele de judecatd na{ionale (civile, administrative, penale gi contraven(ionale);
- cheltuiuelile lunare impreund cu membrii familiei;
- istoria creditard a fidejusorului qi a so{ului/sofiei;
10.9. Pentru creditele nebancare cu valoare mai mici de 100.000 MDL sau echivelentul acestora,
Societatea in calitate de garanlie poate prelua actele in original asupra bunurilor imobile ale debitorulLri
sau fidejusorilor acestuia printr-un act de predare-primire semnat in mod corespunzltor, care v-or garanta
executarea contractului de credit nebancar, dar gi v-a crea un irnpedirnent pentru clien{i de a ?nstrdina
bunul lbr[ acordul societdlii. Decizia se v-a lua doar de cdtre Administratorul SocietSlii.

11. Procedura de rambursarea anticipatl a creditului nebancar de cltre debitor
11.1. Clientul/debitorul este in drept sd ramburseze Creditul nebancar integral, in orice moment,
anticipat (lnaintea termenului de scadenld), anunfind Societatea cu 15 zile inainte. Rambursarea
anticipatd a creditului nebancar poate fi efectuatd doar cu condilia cd clientul/debitorul nu are datorii
restante la dobindl sau alte sume potrivit graficului de achiatre al contractului de credit nebancar;
11.2. in cazul achit6rii inainte de termen a creditului nebancar, clientul/debitorul dispune de o reducere
ce se constituie din dobinda gi alte comisioanele pentru perioada dintre data rambursdrii anticipate qi data
prevdzuti pentru incetarea contractului;
11.3. In cazul rarnbursdrii anticipate a creditului nebancar, clientul/debitorul va achita o compensa{ie in
mdrime de:

a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacd perioada de timp dintre rambursarea anticipatd gi

rezilierea convenit[ a contractului de credit este mai mare de un an;
b) 0,5y0 din valoarea creditului rambursat anticipat, dacd perioada de timp dintre rambursarea anticipatd gi

data convenitd pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

12. Dispozi{ii finale ;i tranzitorii
l2.l in cazul apariliei noilor acte legale gi normative, care reglementeazd (schimbd) procedura
acorddrii gi utilizdrii credit nebancarurilor, precum ;i linerea, eviden{a gi pdstrarea dosarelor de credit,
prezentul Regulament se aplici cu luarea in considerafie modificlrilor din momentul punerii acestora in
func(iune.

in vigoare in momentul aprob[rii acestuia de cdtre Administratorul


