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o.c.N. ,rrDEEA CREnrrtt s.R.L.

1.

DISPOZITII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabilegte particulariteflle activitdlii de creditare a
O.C.N. ,,IDEEA CREDIT" S.R.L., asiguri condiliile de prestare a serviciilor,
precum qi ap6rd drepturile gi interesele legitime ale creditorilor, precum gi a
beneficiarilor.
1.2. Regulamentul este elaborat in conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.
1 din 16.03.2018 cu privire la organizaliile de creditare nebancard,Legeanr. 105XV din 13.03.2003 privind proteclia consumatorilor, Legea nr. Z0Z din
12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori, Codul civil al RM,
Legea nr.133 din 08.0.2011 privind datele cu caracter personal, Actului de
constituire a societdlii qi altor acte normative, fiind aprobate de Adunarea
Generald a Asociatilor in calitate de act normativ la nivel de societate.
1.3. Denumirea completd a societdlii: Organiza\ia de Creditare Nebancard,,IDEEA
CREDIT" s.R.L. (in continuare -organiza[ie), c/f 1010600031590.
1.4. sediul organizaliei: MD-2001, str. Tighina 65, mun. chiqindu.
1.5. In sensul prezentului Regulament, urmdtoarele noJiuni semnificd:
Orssnizslie de creditare nebancard - persoand juridicd a cdrei activitate debazdo
constituie activitatea de creditare neban card:
Activitate de creditare - activitate de prestare a serviciilor de creditare prevdzvte
in prezentul Regulament gi cadrul legislativ in vigoare;
Credit - mijloacele bdneqti, acordate de cdtre organizalia de creditare persoanelor
frzice gi/sau juridice, inbaza unui contract, cu sau fdrd dobindd, ce unneazd a ft
restituit la scaden!6;
Creditor - titular al unui drept de creanld; persoand sau institutie care aacordat un
credit;

Debitor

persoana fizicd sau juridi cd., care este desemnatd in cadrul Contractului
de credit in calitate de debitor;
Contrsct de credit - act juridic prin care creditorul acordd debitorului mijloace
bdnegti, iar debitorul se obligd sd-i restituie creditul creditorului in termenele
stabilite gi sd-i achite pldlile aferente;

-

Contract de sai

primul,

- contract incheiat intre creditor gi debitor, in temeiul cdruia

in modul stabilit de legislalie, are dreptul sd pretindd satisfacerea

creantelor sale pecuniare din valoarea bunului gajat;
Credit tn vslutd strdind - credit conform condiliilor cdruia debitorului i se pune la
dispozilie o sumd de bani in valutd strdind;
Rata dobinzii aferente creditului - rat6, a dobdnzii exprimatd" ca procent fix sau
flotant aplicat anual sumei trase din credit;
Comision de ucordare a creditului - reprezintd comisionul pldtit integral de cdtre
consumator Ia acordarea creditului ) care se calculeazd, ca procent din suma
acordat6;
Comision de garqnlie - reprezintd, comisionul achitat integral de c6tre
consumator la acordarea creditului, care este stabilit in suma fixd, in dependentd
de suma contractului de credit gi garante azd cd comisioanele expres menlionate
in contractul de credit sunt nemodificabile (in sensul majordrii acestora pe durata
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contractului) gi se referd numai la serviciile pe care creditorul s-a obligat sd le
presteze debitorului;
Comision de administrare - comision plitit lunar de cdtre consumator, care se
calculeazd ca procent din suma imprumutatd conform graficului de credit, acesta
fiind inclus in rata lunar6;
Comision de rambursare snticipatd - comision pldtit la rambursarea in avans a
unei pdrli sau a intregului credit. Acesta se calcul eazd. ca procent din suma
rambursatd anticipat;
Grafic de ramburssre a creditului - informa(ia cu privire la sumele gi datele
(perioadele) de plati ce revin consumatorului conform contractului de credit, care
se coordoneazd. intre creditor gi debitor gi este parte integrantd a contractului de
credit pentru consumatori;
Fideiusiunea - garan[ia personald, a persoanei frzice sau juridice, reprezintd
situafia cind o parte (fidejusor) se obligd fald de o altd parte (creditor) sd execute
integral sau parfial, gratuit sau oneros, obligalia debitorului in cantl in care acela
nu o va executa;
Gaiul - este un drept real in al cdrui temei creditorul (creditorul gajist) poate
pretinde satisfacerea crean{elor sale cu preferinld fa\d de ceilalli creditori, din
valoarea bunurilor depuse in gaj in cantl in care debitorul (debitorul gajist) nu
executd obliga(ia garantatd prin gaj. Gajul se constituie asupra unui bun mobil sau
imobil. Gajul bunurilor imobile este denumit ipotecd. Gajul bunurilor mobile are
loc cu sau f6rd deposedarea de ele. Gajul bunului mobil cu deposedare este
denumit amanet;
Creditor saiist - este persoana, obligaliile fa[d de care sdnt garantate prin gaj;
Debitor eaiist - este proprietarul sau un alt posesor gi uzufructuar legal al
bunurilor depuse in gaj, care are dreptul de a instrdina aceste bunuri;
Bonitatea benejiciarului - capacitataea de platd determinatd tn baza actelor
prezentate de cdtre client, sau in nurma verificdrii acestuia tn bazele de date
informa(ionale(Birou Istorii de Credit) ;
Dobtnds Anuald Efectivd (DAEI - costul total al creditului pentru consumator
exprimat ca procent anual din valoarea totald a creditului.
2. SCOPUL $I GEI\URILE DE

ACTIVITATE

2.I. O.C.N. ,,Ideea Credit" S.R.L. desfigoard activitate de creditare

nebancard 9i

presteazd urmdtoarele servicii :
a) acordarea qi gestionarea creditelor;
b) acordarea de garan[ii la credite bancare;
c) efectuarea investi{iilor.

2.2. Activitatea O.C.N. ,,Ideea Credit" S.R.L., are drept scop sporirea accesului la
surse financiare a populafiei, antreprenorilor individuali qi a intreprinderilor micro,
mici gi medii.
2.3.Principiile de activitate ale Organiza\iei sunt:
- asigurarea unei stabilitdli financiare in domeniul creditdrii nebancare;
- asigurarea transparentei in activitatea de creditare nebancard;
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- respectarea principiului concurenfei loiale.
2.4.In scopul prest6rii serviciilor de creditare nebancard, Organizalia este in drept
sd primeascd mijloace bdnegti sub formd de investilii, credite gi sponsorizdri de la
persoane ftzice cu statut de investitori calificali conform legislaliei in vigoare
qi/sau juridice din Republica Moldova gi din strdindtate.

3. STRUCTITRA ORGANTZATTET
3.1. O.C.N.,,IDEEA CREDIT" SRL are o structurd internd formatd din organ
suprem deliberativ gi decizional gi organul executiv dup6 cum urmeaz6:
- Adunarea Generald a Asocia{ilor;
- Administrator;
3.2. Succesul Organiza\iei este asigurat in mare mdsurd de personalul

ei,

creat

dintr-o echipd dinamicd de profesionigti, dar qi a principiilor fundamentale
utilizate in activitatea cotidiand,. Serviciile Organizaliei sunt asigurate de o echipa
efectivd, dinamicd gi flexibill,, care permite organizaliei sd reactioneze prompt si
intr-un mod profesionist la noile schimbdri de pe pia\afinanciard.

4. COtlDrTrrLE DE CREDTTARE
4.1. Creditele propuse de Organizalie sunt destinate persoanelor fizice qi
juridice/rezidente. Suma creditului oferit persoanei frzice se elibercazd direct
Clientului din casieria Organiza\iei in ziua semndrii contractului de credit sau este
transferatd pe contul bancar al Clientului sau la contul bancar al Partenerului
(Comerciantului) in cantl achiziliondrii bunurilor de citre Client in conformitate
cu prevederile Contractelor de colaborare. Suma creditului acordat persoanei
juridice se transferd pe contul curent al Debitorului prin virament.
4.2. Termenii concreli de incheiere a contractelor de credit se determind in
dependenld de tipul creditului, obiectul gajului, profitabilitatea gi capacitatea
financiar[ a debitorului. La necesitate Organiza\ia este in drept sd solicite garanfii
suplimentare de stingere a p151ilor de credit (fidejusiunea perso anei ftzice sau
juridice) gi/sau gajarea bunurilor mobile/imobile. Organiza\ia verificd bonitatea
clientului, capacitatea de exerciliu gi folosin{d a acestuia, precum qi istoria
creditard in cadrul companiei gi in Biroul de Istorie Creditard, conform bazelor
informative a instanlelor de judecatS. La necesitate se verificd corespunderea
cerin{elor legisla{iei in vigoare persoanei care se propune in calitate de fidejusor.
In caz:ul acorddrii creditului cu gaj, se verificd documentele de proprietate asupra
unui bun imobil sau mobil, propus in gaj, a certificatului de inmatriculare a unitefi
de transport $.a.

4.3. Gama de servicii oferite de cltre Organizalie cuprinde urmdtoarele tipuri de
credite:

4.3.I. Credit acordat pentru o perioadd de timp care nu va depdgi 36 luni, cu
calcularea unei dobinzi anuale pind Ia 36Yo, destinat pentru achizilionarea
mdrfurilor de larg consum, cu sau

firi

gaj qi/sau fidejusiune (garan{ie personald)
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in dependenld de suma
sute mii) lei;

acordatd,, suma

limitd fiind de la 30001 pind 300 000 (trei

4.3.2. Credit cu legdturd, Ia valutd strdin5, ce se acordd in monedd nafional6
(MDL), la cursul valutar de vinzare la card bancar stabilit de B.C. "Energbank,'
S.A., la ziua incheierii contractului (credit acordat cu/sau flri gaj, pentru o
perioadd de timp ce nu va depdqi 36 luni, cu calcularea dobinzii anuali pin6 la
36Yo, suma maximd 300000) lei;
4.3.3. Credit acordat pentru o perioadi de timp ce nu va depdgi 36 luni, cu rata
dobinzii anuale |Yo, cu calcularea unui comision lunar calculat in mdrime de pind
la 2,5Yo, suma limitd 1500 pind la 60000 lei, destinat pentru achizilioiarea
mdrfurilor de larg consum, ftrd gaj.

c)

Pentru unele produse comercializate de Parteneri se vor oferi reduceri de la
4 Yo pind,la lSYo larealizarea bunurilor in credit, astfel:
- in cazul Contractelor de imprumut incheiate pe o perioada de la 3-18 luni
Comerciantul va transfera O.C.N. ,,IDEEA CREDIT" S.R.L. un comision stabilit
in contractul de colaborare, iar Cumpdrdtorul va achita Organizafiei de Creditare

ratele lunare

frrd

calcularea comisionului

de administrare pentru

aceastd

perioad6.

4.4. Cerinfe generale fafi de client:
- cetSfenia Republicii Moldova;
- domiciliul sau reqedinla permanentd pe teritoriul R.M.;

-

detinerea buletinului de identitate valabil cel pulin pdnd la expirarea
contractului de credit;
- virsta de la 18 la momentul incheierii contractului de credit;
- venit lunar stabil (salariu, depozit, transferuri de peste hotare gi/sau alte
surse) pentru persoanele ftzice, venit confirmat in datele raportului financiar
pentru persoane juridice, care va garantarambursarea creditului;
- capacitate de exerciliu gi folosin{d deplin6;
- bonitatea satisfbcdtoare gi reputalia de bund-credinld;
- nu este parte a procedurilor judiciare care ar putea influenla decizia acorddrii

creditului;

-

prezentatea actelor care atestd dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile
gi imobile necesare pentru asigurarea gajului.
- persoanele juridice trebuie sd fie inregistrate pe teritoriul R.M.;

4.4.1. Condif ii ce infl uen [eazd p roba bil itatea acordi rii creditului :
- nu corespunde cerinlelor aprobate de Organiza[ie fald de client;
'ate istorie creditard negativd atit in prezent cit qi trecut, admite restanle mai
mari de 30 zile la creditele existente in cadruI organizafiei, cit gi in alte institufii
financiare, inclusiv restanle la taxele de stat;
- are antecedente penale;

- prezintd informalii incomplete sau eronate cu intenfie;
face referinle la surse de venit dubioase;
- desfiqoard activitate interzisr de legisla{ia RM qi anume:
- fabricarea tutunului, drogurilor, alcoolului gi arrnamentului;
- c omerci alizar ea dro guri lor gi armamentului,
- producerea sau activitdli care implicd munca fo4ata sau munca copiilor;
- producerea sau comerlul cu oricare produs sau activitate consi deratd ilegald
conform legislaliei Jarii primitoare sau convenliilor si acordurilor

intema{ionale;
-jocurile de noroc qi casino;
- afacerile legate de pornografie gi prostitufie;
- comerlul cu produse reglementate prin Convenlia cu privire la comerful
internalional cu specii ale florei gi faunei sdlbatice ameninJate;
- producerea, comertul sau folosirea materialelor periculoase ca
materialele radioactive, fibre libere de asbest gi produse care contin PCB;
- comerlul transfrontalier cu degeuri;
- producerea, comerlul sau folosirea preparatelor farmaceutice,
pesticidelherbicide, substante chimice care afecteazd" stratul de o-zone qi alte
substanle periculoase asupra cdror au fost impuse norrne de retrageri
treptate sau interdiclii;
- producerea gi distribuirea materialelor rasiste sau antidemocratice;
- distrugerea sau alterareaculturii nalionale gi internafionale.
Notd: conditriile sus menlionate sunt obligatorii Si pentru persoanele cqre se of"rd
tn calitate de fidejus or.
4.5.Dacd fidejusorul propus nu corespunde cerinfelor sus indicate, debitorul va fi
obligat sd prezinte unul gi/sau alli fidejusori, decizia deftnitivd in cantl dat este
luatd de cdtre Creditor.
4.6. La acordarea creditelor pe temen lung, a cdror valoare este mai mare de
100 001,00 lei, Organiza\ia se asigurd prin solicitarea gajului constituit sau a unui
fi dej u s or p entru gar antar e a pId\ii c onform c I auz e I or c ontractual e.
4.6.1. Creditorul gajist poate lua in gaj bunul propus la7Toh din preful de evaluare,
iar in cazul cind gajul nu asigurd/acoperd integral suma creditatd, debitorul gajist
poate sd propund un alt bun care va suplini valoarea neasiguratd a creditului sau
(dupd caz) sd,propund o persoand in calitate de fidejusor.

4.7.Etapele pentru incheierea contractului cu gaj:
a) emiterea/elaborarea unei deciziei argumentate de cdtre managerul de vinzdri
pentru inilerea procesului de incheiere a contractului cu gaj;
b) demararea procedurii de evaluare a bunului mobil/imobil de cdtre instituliile
autorizate sau de evaluatori independenli autoriza\i;
c) analiza in cadrul Organiza\iei a Raportului de evaluare a bunului mobil/imobil
supus evaluarii, cu inaintarea unui aviz pozitiv/sau negativ cu privire la
acceptarea/sau respingerea acestora pentru incheierea contractului de gaj;
d) inaintarea Raportului de evaluare gi avizului respectiv spre aprobare organului
exe cutiv/s au Adundri i Gene r ale a Or ganiza\iei;
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e) inregistrarea gajului in Registrul garan{iilor reale mobiliare in cadrul Biroului

Notarial;
f) inregistrarea grevdrilor asupra bunurilor mobile/imobile gajatelipotecate in
cadrul I.P. ,,Agentia Servicii Publice" (Registrul bunurilor imobile gi Registrul
transporturilor).
4.8. In procesul de creditare se percep urmitoarele comisioane: comisionul de
acordare, comisionul de administrare, comisionul de modificare a anexei nr.l a
contractului de credit qi comisionul de rambursare anticipatd.
4.8.1. Comisionul de acordare a creditului poate varia de la I % - pdndla 4,0 Yo
din suma creditului gi este stabilit in rezultatul negocierilor contractuale cu fiecare
client.
4.8.2. Comisionul de administrare poate varia de la | % - pAnd Ia2,5 Yo din suma
creditului qi este stabilit in rczultatul negocierilor contractuale cu fiecare client in
parte.

Mdrimea concretd a comisioanelor prevdzute in p.4.8.1. qi 4.8.2. se determind de
cStre Organul Executiv al Organizaliei in rezultatul analizdrii urmdtorilor factori:
istoria creditard a Debitorului, reputalia qi bonitatea acestuia, la fel gi conjunctura
economicd gi nivelul de concurenld existent in locurile de activitate ale
C omercian{ilor - P artenerilor cu care c olab or eazd. Or ganiza[ia.
4.8.3. Comisionul de modificare a graficului de achitare a creditului constituie IYo dinvaloarea rdmasd a creditului.
Procedura de modificare a graficului de achitare a creditului este urmdtoarea: | depunerea cererii (scrise) de c6tre solicitant cu motive temeinice care sd
demonstreze imposibilitatea executdrii graficului aprobat; 2 - aprobarea acesteia
de cdtre administra{ia Organiza[iei;3 - elaborarea gi aprobarea unui nou grafic de
achitdri; 4 - semnarea de pe4i a acordului adilional la Contract.
4.8.4. Comisionul de rambursare anticipati a contractului de credit constituie -

1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dac[ perioada de timp
dintre rambursarea anticipat[ qi rezilierea convenit[ a contractului de
credit este mai mare de un an, sau 0,5yo, comision pentru reziliereacontractului
inainte de termenul stabilit dacd perioada de timp dintre rambursarea anticipatd gi
rczilierea convenitd este mai micd de un an.Larambursarea anticipatd a creditului
clientul va depune o cerere scrisd privind rambursarea anticip atd a creditului,
contabilitatea va verifica lipsa datoriilor la p16{i1e lunare, in cantl existenlei
acestora, se va incasa comisionul de rambursare anticipatd a creditului conform
prevederilor prezentului punct.in cantl existenlei restan{elor la pl6lile lunare se va
incasa in ordinea urmdtoare: I - notificarea, penalitdfile acumulate gi datoria la
ratele lunare (inclusiv comisionul de acordare gi garanjie), 2 - plata pentru luna
curentd (rata Creditului plus comisionul de administrare).

4.8.5. Mijloacele bdnegti transferate de cdtre executori pe conturile bancare a
societdfii in urma executdrii silite a hotdririlor judecdtoreqti, vor fi repartizate in
scopul stingerii datoriei debitorului in urmdtoarea ordine: notificarea/i\e,
penalitd1i, comisioane/dobinzi,corpul creditului, cheltuieli avansate, taxa de stat,
cheltuieli de asistenld juridicd.
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4.8.6. Ordinea de achitare a plSlilor pe contractul de credit se efectuieazd lunar
pQnd la ultima zi a lunii curente, in cazul in care contractul a fost incheiat pind la
data de 20 a lunii gi pdnd la ultima zi a lunii urmitoare, in cazll in care contractul
a fost incheiat dupi data de 20 a lunii curente.
4.9. in cazul intdrzierii efectudrii pld{ilor se va calcula o penalitate de 2Yo
(conform condiliilor contractului de creditare) de la suma datoratd pentru frecare zi
de intdrziere.
4.10. Clientului, in cazul depunerii actiunii in instanla de judecatd, i se va aplica o
penalitate in mdrime fix6, in dependenld de valoarea ac{iunii, dupd cum urmeazd:
pAnd la 10000 lei - in sumd de 500 lei, de la 10000 lei pdnd la 20000 lei - in sumd
de 750 lei, peste 20000 lei - in sumd de 1250lei. Orice modificare la calcularea,
sistarea sau anularea penalitdtilor, cdt gi achitarea lor, se v-a efectua doar in urma
depunerii cererii de cdtre client.
4.11. Organiza[ia stabilegte in mod independent condiliile de prestare a serviciilor,
care sunt stipulate in contractul de credit negociat cu clientul.
4.I2. Comisionul de colaborare este pldtit comercianlilor de cdtre Organizatie, se
calculeazd ca procent din suma contractului de credit incheiat intre Debitor qi
Creditor (mdrimea comisionului se stabilegte cu fiecare in parte, printr-un acord de
colaborare) gi constituie de la 1,5 - 4,5Yo;

5. CONTRACTUL DE CREDIT. ACTE NECESARE PENTRU
OBTINEREA CREDITELOR. ALTE CLAAZE OPTIONALE
5.1. Prezentul Regulament determind ordinea gi condiliile:
- de inregistrare gi examinare a cererilor poten{ialilor clienfi;

-

efectuarea analizeilexaminarea informaJiei despre solicitant gi luarea
deciziilor privind finanlarea proiectelor;
- procedura pentru punerea in aplicare a contractelor de credit, gaj;
- evaluarea gradului de risc a creditelor.
5.2. Contractul de credit este intocmit in conformitate cu Codul Civil al Republicii
Moldova, Legea Republicii Moldova ff. 1 din 16.03.2018 cu privire la
organiza\iiIe de creditare nebancard, Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind
contractele de credit pentru consumatori, Legea nr. 256 din 09.12.2011 privind
clauzele ablurzive in contractele incheiate cu consumatorii, Legea nr. 449 din
30.07.2001 cu privire la gaJ, Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind proteclia
datelor cu caracter personal, alte acte normative.
5.3. Contractul de credit cuprinde in mod obligatoriu:
- informalia precontractuald;
- tipul de credit acordat;
- numele/denumirea gi domiciliul/sediul creditorului gi debitorului;
- destinalia creditului;
- termenul contractului;
- rata dobinzii aferente creditului, comisioanele incluse, penalitdlile de
intirziere;
- modul gi termenii de restituire a creditului;

r
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- drepturile qi obliga{iile p5rfilor;
- asigurarea creditului acordat (dupi caz);
- condiliile de restituire anticipatd a creditului;
- ordinea de solulionare a litigiilor;
- clauze finale.
- declaralia clientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.4. Contractul de credit poate fi modificat gi completat prin perfectarea unor
acorduri aditionale, semnate de ambele Pd4i, in conformitate cu prevederile
legislaliei in vigoare. Contractul se intocmeqte in doud exemplare originale, cite
unul pentru fiecare parte, ambele avind aceiagi putere juridicd.
5.5. Creditele se acordd inbaza cererii de acordare) care se depun de potentialii
clienli la sediul Organizaliei.
5.5.1. Cererile privind acordarea creditului pot fi depuse atitlaOficiul Central cit
gi la reprezentantul Comerciantului, stabilit prin contractul de colaborare. Astfel,
ultimul se obligd:
a) Si solicite de la client toatd informaJia pentru indeplinirea cererii;
b) Cererea este indeplinitd de cdtre reprezentant, in formd electronicd pe
site-ul organiza[iei, utilizdnd codul de acces personarizat;
c) Reprezentantul expediazd documentele scanate prin site, mail sau alte

surse Organizatiei: cererea completatd privind datele clientului

qi

consimldmintul privind colectarea gi prelu crarea datelor cu caracter personal
al acestuia, copia buletinului de identitate a clientului qi fidejusorului dupd
ca7.: precum gi alte documente solicitate de societate;
d) In urma explicdrii condiliilor de creditare , prezentindu-i calculele aferente
creditului gi in urma negocierii fiecdrei clauze a contractului de credit cu
clientul de Ia distanld (prin intermediul telefonic), organizalia ia decizia
pozitivd, sau de respingere a cererii;
Otganizafia pune la dispozilia clientului Informalia stabilitd in Regulamentul
CNPF cu privire la dezvdluirea informaliei privind acordarea serviciilor,
informafia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, informalii
care se regdsesc in contractul de credit, panourile de informafii, precum gi
informalia web a organiza[iei;
e) In cazul deciziei pozitive:
- Reprezentantul rezervd marfa preselectatd de client qi transmite
Organizaliei contul de platd pentru marfr;
- Organizalia expe diazd reprezentantului informaJia precontractuald, apoi
dupd acordul clientului exprimat in scris, se transmite contractul de credit,
actul la contractul de credit, precum gi alte documente adilionale acestuia
semnate gi cu gtampila organizaliei;
0 In momentul transmiterii mdrfri reprezentantul ii inmineazd, spre semnare
clientului documentele primite de la Organiza[ie (contractul de credit, actul la
contractul de credit gi alte documente adi{ionale acestuia), verificd repetat
identitatea clientului in baza buletinului de identitate in original, precum gi
termenul de valabilitate a acestuia gi intreprinde toate mdsurile pentru
identi fi carea informa{iilor necore sp unzdtoare prezentate de cdtre client.

r
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g)

Reprezentantul garanteazd, cd, copia documentului de identitate a
clientului, corespunde originalului. Clientul semneazd pe copia buletinului de
identitate, confirmind corespunderea acestuia cu originalul.
5.5.2. Clientul confirmd faptul primirii unui exemplar al contractului de credit prin
semndtura sa personald pe exemplarul Creditorului, cu indicarea cd confinutul
contractului (limba expunerii) ii este cunoscut. La fel gi fidejusorul confirmd
acest fapt prin aplicarea semndturii personale pe verso contractului de
fidejusiune.

In

cazul constatdrli intdrzierii pldlilor rezultate din graficul de rambursare a
creditului, creditorul va calcula penalitatea din suma datoratd pentru fiecare zi de

5.5.3.

intirziere. Debitorului i se va trimite o notificare, prin intermediul apelului
telefonic sarr sms, unei scrzsori qilsau telegrame poStale, in care se va indica
valoarea p151ii in intdrziere gi calculul penalitdlii aplicate pentru fiecare zi de
intirziere.
5.5.4.in cazulintirzierii pldlilor rezultate din graficul de rambursare cu o perioadd
de 60 zile calendaristice, creditorul poate cere restituirea imediatd a creditului gi a
dobinzii aferente, cu rezilierea in mod unilateral a contractului ;i trimiterea actelor
in instanla de judecatd, pentru incasarea for{atd a datoriei, a ratelor scadente qi a

penalit5lilor pentru intirziere.
5.5.5. Pldlile in canil intrdrii in intdrziere la achitarea creditului vor fi efectuate in
felul urmdtor: I - se achitd suma pentru instiinldrile expediate; 2 - penalitatea
ocumulatd; 3 - comisionul de administrare si acordare; 4 - rata lunard a
creditului. inbaza cererii debitorului gi/sau documentelor confirmative prezentate
de cdtre succesori su rudele acestuia, Organizafia este in drept sd admitd ca
exceplii (boald gravd, deces, decesul rudei apropiate, disparilia frrd urmd a
persoanei, accident, sau in cazul stdrii materiale agravate a Debitorului), cu
condilia achitdrii ratei qi a comisionului stabilit in contractul de credit.
5.5.6. Organizalia oferd clienlilor citeva oportunitdli de achitare a pldlilor aferente
contractelor de credit, conform legislaliei in vigoare dupd cum uffneazd: prin
casieria organizaliei, prin transferuri bancare, prin intermediul oficiilor poqtale,
terminale electronice.
5.6. inregistrarea, evidenJa gi pdstrarea cererilor de frnan\are se efectu eazd in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
5.7. Cererile inaintate de cdtre solicitanli precum qi cele depuse in regim online st;rrfi
examinate gi aprobate de cdtre managerii pe vdnzdri ai Orgariza[iei desemnali
printr-un ordin intern
idtndu-se tn
de tndrumarul p/u manaseri in
) gi doar in cazurile de exceplie se negociaz6 cu
organul executiv al Organizaliei.
5.8. in dependentd de suma creditului care este solicitat, persoana urmeazd sd
pr ezinte urmdtoarele acte :

5.8.1. La solicitarea creditului de consum - buletinul de identitate valabil, actele de
proprietate asupra bunului propus in gaj, in cazsl cdnd sumd solicitatd este mai mare
de 15 000 lei se identificd fidejusor, in unele situalii se poate solicita garanfia gi la
sume mai mici de 10000 lei, in dependenld de situalia individualS a fiecdrui debitor;
5.8.2. Documente solicitate de la persoane fizice:
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a) Cererea de finan{are a solicitantului cu indicarea sumei creditului solicitat,
tqrmenul creditului (perioada de scadenfd) gi destina{ia acestuia, descrierea gajului
propus gi a prefului estimativ;
b) Buletinul de identitate (in original qi copie);
c) Actele care atestd dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile gi imobile (in
original gi copie);
d) Alte documente solicitate de organizalie (la necesitate).
5.8.3. Documente solicitate de la persoane juridice:
a) Cererea solicitantului de credit cu indicarea sumei creditului solicitat, termenul
creditului (perioada de scadentd) gi destina\iacreditului, descrierea gajului propus gi
a prefului estimativ;
b) Actul de constituire cu toate modificdrile gi completdrile ulterioare inregistate in
original pi copii;
c) Contractul de constitutreldecine de fondare a societifii in original gi copii;
d) Statutul societi,tii;
e) Certificatul de atribuire a codului TVA;
I Exnasul din Regisfrul de Stat al persoanelor juridice (in formd deplind cu conlinutul
mdrimii capitalului social, datele administratorului, datele asocialilor/aclionarilor gi cota
parte a acestora in capitalul social al societilii);
g) Hotirirea organului executiv privind confractarea unui credit gi desemnarea persoanei
autoizate de semnarea conhactului gi altor documente;
h) Buletinul de identitate al adminisfatorului, contabilului gef gi persoanei responsabile
de semnarea contractului gi copiile acestora;
i)Licen{acereglementeazAactivitateasocietiliigicopia;
i) Rapoartele financiare pentru ultimul an gi ultimul fimestru al anului curent (viz,at de
cdte Departamentul statisticd gi societate) qi copii.
5.9. Organizalia este in drept de a solicita suplimentar orice informafie, necesard pentru
examinarea cererii.
5.10. Toate documentele trebuie prezentate in original cu semndturi gi gtampila
umedd aplicatd, precum gi in copii. Nu se admit documente incomplete,
deteriorate, cu gtersdturi sau copii cu scris neclar.
5.11. Solicitantul poartd rdspundere pentru corectitudinea tuturor datelor gi
documentelor prezentate. Prezentarea documentelor incomplete gi incorecte poate
fi temei pentru refuzul examinirii cererii, la fel gi existenla antecedentelor penale,
existenla litigiilor de judecatd pe rol in instanld sau deja solulionate in materie
civila sau contravenlionald, lipsa unei surse de venit stabil, existen{a unui venit
care nu acoperd costurile creditului, depistarea informa{iei necorespunzdtoare
prezentatd de client, lipsa domiciliului sau avizei de reqedinfd.
5.I2. Monitorizarea creditelor acordate se efecfrcazd de cdtre angajafii
Organizaliei pe toatd" perioada contractului de credit, pind la achitarea integrald a
acestora, prin verificarea efectudrii pldlitor lunare. Se verificE achitarea in termen
a pldtilor stabilite dupd cum urmeazd:
a) dacd contractul este incheiat pdnd la data de 20 a lunii curente, comisionul de
acordare qi plata lunard urmeazd, sd fie efectuatd p6ni in ultima zi a Iunii (la
inlelegerea pdrfilor, se admit anumite excep{ii de aminare a pl6!ilor);

I
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b) dacd contractul a fost incheiat de la data de 20 a lunii, comisionul de acordare
se achitd pind la sfirqitul lunii, iar plata se efectueazdpdnd in ultima zi a lunii ce
urmeazd;
c) dacS debitorul este

in intdrziere angajatii Organizatiei vor incerca prin telefon,
sms, poSta electronicd, expedierea scrisorii recomandate sau telegrame SA
remedieze intdrzierea gi revenirea la graficul normal de achitdri;
d) dacd aceste acliuni nu au avut efect, se intocmegte cererea de chemare ln
judecatd gi se depune in instantd pentru incasarea fortatd a datoriei;
e) la cererea debitorului se examineazd posibilitatea de a acorda o perioadd de
gratie, intocmirii tranzacliei de impdcare sau emiterea unui ordin cu privire la
scutirea sau sistarea penalitdlilor, cu condilia achitdrii corpului creditului gi a
comisioanelor stabilite in contractul de credit;
emiterea Hotdririi de cdtre instanla de judecatd pentru incasarea fortatd, a
datoriilor inregistrate;
g) solicitarea de cdtre Organizatie a titlului executoriu dupd termenul de 30 de zile
qi repartizarea acestora cdtre Oficiile executorilor judecdtoregti pentru executarea
silitd a documentelor executorii.

0

6. CONFIDENTIALITATEA
6.1. Organizatia este inregistratd la Centrul National pentru Proteclia Datelor cu
Caracter Personal in calitate de operator de date cu caracter personal sub numdrul
0001911. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, stocate gi pistrate
in conformitate culegea nr.133 din 08.07.2011privind proteclia datelor cu
caracter personal qi politicile interne in domeniu. Datele personale ale clien{ilor
sunt prelucrate numai cu acordul acestora, in mdsura necesard indeplinirii
scopurilor interne gi legale, cu respectarea tuturor mdsurilor legale de securitate gi
conf,rdenlialitate a datelor. Datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite gi
legitime: accesarea serviciilor prestate de Organizatie, asigurarea unei
comunicdri continue, inclusiv prin expedierea unor mesaje, solu{ionarea
reclamaliilor adresate, etc. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceplia
cazurilor prevdzute de Legea privind protectia datelor cu caracter personal nr. 133
din 08.07.20II, se poate efectua cu consimldmdntul subiectului datelor cu caracter
personal.

7. TRANZACTII CU CONFLICTELE DE INTERESE

in activitatea

sa Organiza\ia va tinde sd evite conflictele de interese, iar in
cazul, apariliei acestora, le va solutiona in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
7.2. Se considerd cd existd conflict de interese in cazul incheierii unui act juridic
intre Organiza\ie gi persoana interesatd referitor la patrimoniul organizaliei.
7.3. In sensul prezentului Regulament, sint considerati persoane interesate:
asocialii Organizafiei, membrii organului ei de executare gi control, angajalii,
precum qi orice altd persoand cate, datoritd relaliilor specifice cu Organizatia,
poate condiliona luarea de decizii privind incheierea de acte juridice in numele
organizatiei cu sine sau cu persoane cu care se afld in raporturi de rudenie de pind

7.1.
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la gradul trei inclusiv, in rela{ii de munc6, sau cu persoane al cdror creditor este.
7.4. Actele juridice cu conflict de interese trebuie sd fie aprobate in prealabil de
Adunarea Generald a Or ganizaliei.
7.5. Conform Legii cu privire la prevenirea qi combaterea spdlirii banilor gi
finanldrii terorismului tranzacliile suspecte sau care depdgesc suma de 20000 lei
sunt inregistrate intr-un Registru in cadrul organizaliei gi corespunzdtor raportate
la Centrul Nalional Anticorupfie.
8. CLAUZE F'INALE
8.1. Organizatia va constitui provizioane pentru pierderi din creditele gi dobAnzile
aferente permise pentru deduceri fiscale in mdrimile stabilite de Hotarirea nr.
din 14.03 .2012 a Comisiei Na{ionale a Pielei Financiare.
8.1.1. Ajustarea mirimii provizioanelor pentru pierderi din credite pind la nivelul
necesar se efectueazdin volum integral din contul cheltuielilor sau veniturilor qi se

lI/I

reflecti in bilanful contabil gi in raportul privind rezultatele financiare

ale

Organizaliei.
8.I.2. Provizioanele se utilizeazd, pentru acoperirea creditelor gi dobinzilor
clasificate "compromise". Scoaterea lor din bilan! (casarea) qi inregistrarea in
contul extrabilanlier se efectueazd, Ia decizia organului executiv al Organiza[iei,
fapt care nu anuleazd, datoria debitorului gi nu denotd cd Organizalianu poate s6-qi
exercite qi in continuare dreptul legal deplin penru a satisface pretenliile aferente
datoriei respective.
8.2. Regulamentul intern cu privire la prestarea serviciilor de creditare este un act
directoriu in activitatea Organizaliei gi este destinat clienlilor qi poten{ialilor
clienli.
8.3. Informatiile cuprinse in prezentul Regulament sunt accesibile solicitan{ilor,
atit pind la incheierea cit gi pe parcursul deruldrii contractului de credit.
8.4. Prevederile Regulamentului, pot fi modificate dupd caz, in dependen{i de
modificarea spectrului de servicii oferite de Organizalie, precum gi in cazul
modificdrii cadrului legislativ nalional.

