
Semnãturile:
Preºedinte al Comitetului de Conducere: Vladislav Gârbu
Executor ºi numãrul de telefon: 
Data perfectãrii: 1 aprilie 2014                                                                                                                  [Anexa nr. 3 introdusã prin Hot. BNM nr. 147 din 21.06.2012, în vigoare din 03.12.2012]

Anastia Vursii tel. 022 836 518

- Buletin de identitate
- Patentã/Certificat de înregistrare
de stat a întreprinderii   

Fidejusor; 
 valori imobiliare ºi/sau mobiliare

1  MDL
6 MDL

0 000
/ 00000 

3/180 luni

Informaþie privind condiþiile de acordare a creditelor de cãtre B.C. “ProCredit Bank” S.A.

Credite pentru mijloace
circulante ºi fixe

3ProRenovareDenumirea informaþiei dezvãluite

1. Suma creditului (minimã/maximã)

2. Termenul creditului (minim/maxim)

3. Rata dobânzii achitatã de client (minimã
/maximã), precum ºi metoda de calculare

1 2a valorii absolute a ratei dobânzii; ( ), ( )

4. Alte plãþi care nu sunt incluse în rata
dobânzii (minimã/maximã)

5. Modul (anuitãþi, rate, integral) ºi 
frecvenþa plãþilor

6. Documentele necesare pentru obþinerea 
creditului

1Nota I: ( ) – Dobânda lunarã se calculeazã la soldul datoriei dupã urmãtoarea formulã:
r = (Sd *r/100 * Nz) /D  
unde: r – rata dobânzii; Sd – soldul creditului; Nz – numãrul de zile; D – 365 zile;

2Nota II: ( ) – anuitatea (credit +dobânda) se calculeazã dupã urmãtoarea formulã: 
c canuitatea = {[(1+r/12)  * (r/12)] / (1+r/12)  - 1}x K

unde: r – rata dobânzii anualã; c – nr. total de plãþi (luni); K - suma creditului acordat;

1 /2% din sumã  %

Anuitate lunarã

7. Formele de asigurare a creditului 
acceptate de bancã

Fidejusor; 
 valori imobiliare 
ºi/sau mobiliare

Anuitate lunarã

- Buletin de identitate 
- Documente pe bunurile
propuse în gaj 
- Adeverinþã de salariu
- Carnet de muncã /
contract de muncã

8. Efectele rambursãrii anticipate, precum
ºi penalitãþile aferente contractului de 
credit

- Rambursarea anticipatã 1.5%-5% din soldul care este rambursat
- Penalitatea pentru întârzierea ratelor creditului 0.1% - 0.5%/zi din suma restantã
- Schimbarea sau eliberarea gajului 0.5% din preþul de gaj al obiectului
- Comision pentru restructurizare 0.25% din soldul creditului pentru credite cu suma mai mare de 600 000 MDL/50 000 USD sau suma echivalentã în EUR  

1/3% din sumã 

9 luni+4%TDA 

2 000 / MDL suma netã a
salariului dvs. din
ultimele 10 luni

3/24 luni

TDA 9 luni +7,25% /17%

ProPractic

2%/3% din sumã  

Anuitate lunarã

Fidejusor ºi gaj (valori 
imobiliare ºi/sau imobiliare)

pentru sume mai mari
de 30 001 MDL

 

 - Buletin de identitate 

Tipurile de crediter acordate
 persoanelor fizice-consumãtori

- Rambursarea anticipatã 0% din
 soldul care este rambursat
- Penalitatea pentru întârzierea
ratelor creditului 0,5%/zi din
suma restantã 

3/60 (în MDL)
3/120 luni (în USD ?i EUR) 

4de la 80 000 MDL sau 6 000 USD
4 sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea capitalului 
5social al bãncii   

/

TDA 9 luni+5.25% (în ), LIBOR+8.75%
(în ), EURIBOR+8.75% (în ) 

/ TDA 9 luni+12.5% (în ), LIBOR+17.75%
(în ), EURIBOR+17.75% (în )

MDL
USD EUR

MDL
USD EUR

9. Condiþiile în care rata dobânzii se poate
modifica pânã la rambursarea integralã,
precum ºi modalitatea de preavizare în
cazul modificãrii

10. Modalitatea de aplicare a cursului de
schimb la derularea creditelor acordate în
valutã strãinã sau în lei moldoveneºti
ataºate la cursul valutei strãine

120/144 luni

Credite pentru
investiþii

2% din sumã  

Anuitate lunarã

- Buletin de identitate
- Patentã/Certificat de
 înregistrare de stat a 
întreprinderii  

Rata depozitului +5%

Credit acoperit cu
 depozit

1%/3% din sumã  

Anuitate lunarã

Depozit deschis la ProCredit Bank

 în sumã i termen nu mai mic de suma

 i termenul creditului 

º
º

 

 - Buletin de identitate
 - Patentã/Certificat de înregistrare
de stat a întreprinderii   
 

Tipurile de credite acordate
 persoanelor fizice care practicã activitate

 - Pentru creditele cu rata flotantã legatã de indicele de referinþã LIBOR/EURIBOR/depozit 9 luni, rata procentualã va fi modificatã o datã la 6 luni, în funcþie de schimbarea ratelor LIBOR/EURIBOR/depozit 9 luni, care vor fi afiºate pe panourile informative ale bãncii
ºi pe pagina-web
 - Data modificãrii ratei procentuale este indicatã în contractul de credit, conform punctelor 4.3 ºi 10.2

- Credite acordate în lei moldoveneºti, ataºate la cursul valutei strãine, vor fi elibera la cursul
bãncii la datã eliberãrii creditului.
- Achitarea creditelor acordate în lei moldoveneºti, ataºate la cursul valutei strãine, se va efectua la cursul oficial al bãncii, la datã efectuãrii plãþii.

3/60 (în MDL)
3/120 luni (în USD ?i EUR) 

de la 0 000 

/

48 MDL sau 6 000 USD
4 sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea capitalului 
5social al bãncii  

de la 

/

410 000 USD
4 sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea
5capitalului social al bãncii  

LIBOR+12.75% (în ), 
EURIBOR+12.75% (în )

USD
EUR

- Buletin de identitate
- Patentã/Certificat de înregistrare
de stat a întreprinderii   

Credite pentru mijloace
circulante ºi fixe

Anuitate lunarã

1/3% din sumã 

3/60 (în MDL)
3/120 luni (în USD ?i EUR)  

de la 0 000 

/

8 MDL sau 6 000 USD
sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea capitalului 
5social al bãncii  

TDA 9 luni+2.75% (în ), LIBOR+6.25%
(în ), EURIBOR+6.25% (în ) 

/ TDA 9 luni+11% (în ), LIBOR+16.25%
(în ), EURIBOR+16.25% (în )

MDL
USD EUR

MDL
USD EUR

120/144 luni

Credite pentru
investiþii

2% din sumã  

Anuitate lunarã

Rata depozitului +5%

Credit acoperit cu
 depozit

1/3% din sumã  

Anuitate lunarã

- Buletinul de identitate al fondatorilor i al administratorului
- Patentã/Certificat de înregistrare de stat a întreprinderii  
-  
 

º

Extras din Camera Înregistrãrii de Stat, privind aprobarea managerilor ºi fondatorilor
- Statulul cu acorduri ºi completãri

Tipurile de crediter acordate
 persoanelor juridice

3/60 (în MDL)
3/120 luni (în USD ?i EUR)  

de la  000 

/

80 MDL sau 6 000 USD
 sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea capitalului 
5social al bãncii  

de la 

/

10 000 USD 
sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea capitalului 
5social al bãncii  

LIBOR+10.25/11.25% (în ), 
EURIBOR+10.25/11.25% (în )

USD
EUR

Fidejusor; 
 valori imobiliare ºi/sau mobiliare

Credite finanþate cu sprijinul
Bãncii Europene de Investiþii

Anuitate lunarã

1/3% din sumã 

24/120 luni 

de la  000 

/

80 MDL sau 6 000 USD
sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea capitalului 
5social al bãncii  

TDA 9 luni+2.5% (în ), LIBOR+6%
(în ), EURIBOR+6% (în ) 

/ TDA 9 luni+10.75% (în ), LIBOR+16%
(în ), EURIBOR+16% (în )

MDL
USD EUR

MDL
USD EUR

3/24 luni

0.6/2% din sumã  

Anuitate lunarã

13/16.5%

Overdraft

0,6/2% din sumã  

Anuitate lunarã

3/12 luni (în )  MDL

de la 0 000 
/

8 MDL 
depinde de mãrimea capitalului 

5social al bãncii  

11%/16%  (în )
7.75%/11.5% (în  )

MDL
USD sau EUR

Linia de credit cu 
soldul în descreºtere

0.6/2% din sumã  

Anuitate lunarã

3/24 luni  

Linia de credit
Standard

de la 0 000 

/

8 MDL sau 6 000 USD
sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea capitalului 
5social al bãncii  

Linia de credit cu 
soldul în descreºtere

0.6/2% din sumã  

Anuitate lunarã

Fidejusor; valori 
imobiliare ºi/sau imobiliare

 

 - Buletin de identitate
- Patentã/Certificat de
înregistrare de stat a 
întreprinderii   
 

3/24 luni  

de la 0 000 
/

8 MDL 
depinde de mãrimea capitalului 

5social al bãncii  

13.5%/17.5%  

de la 0 000 

/

8 MDL sau 6 000 USD
sau echivalentul în EUR

depinde de mãrimea capitalului 
5social al bãncii  

11%/16%  (în )
7.75%/11.5% (în  )

MDL
USD sau EUR

-Rambursarea anticipatã:
    mai mare de un an 1%
    mai mic de un an 0.50%
- Penalitatea pentru întârzierea
ratelor creditului 0,5%/zi din
suma restantã

Pentru creditele cu rata flotantã legatã de indicele de referin ã 
depozitul 9 luni, rata procentualã va fi modificatã o datã la 6 luni, 
în func ie de schimbarea ratelor epozitului de 9 luni, care vor fi 
afi ate pe panourile informative ale bãncii i pe pagina-web.

þ

þ d
º º

nu se aplicã

Depozit
 

 - Pentru creditele cu rata flotantã legatã de indicele de referinþã depozit 9 luni, rata procentualã va fi modificatã o datã la 6 luni, în funcþie de schimbarea
ratelor depozitului 9 luni, care vor fi afiºate pe panourile informative ale bãncii ºi pe pagina-web
 - Data modificãrii ratei procentuale este indicatã în contractul de credit, conform punctelor 4.3 ºi 10.2

4Nota III: ( ) – credite pentru persoane fizice care practicã o activitate anume, se elibereazã în dolari SUA sau EUR, numai din fondurile IFC, BEI sau BERD
5Nota IV: ( ) – suma maximã a creditului, care poate fi eliberatã de bancã depinde de mãrimea capitalului social al bãncii i nu poate depã i 15% din el º º

nu se aplicã


	2: Aprilie

