PUBLIC

POLITICA PRIVIND TRANZACŢIILE CU PERSOANELE AFILIATE
ÎN CADRUL B.C. „PROCREDIT BANK” S.A.
(Extras)
Dispoziții generale
Identificarea persoanelor afiliate Băncii are loc în momentul cunoașterii despre apariția afilierii
dintre Bancă şi persoanele respective.
Definiții
Persoane afiliate unei alte persoane se consideră:
a) membrii organului de conducere, iar în cazul băncii, şi unele categorii de persoane care deţin
funcţii-cheie astfel cum este prevăzut în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
b) persoanele juridice şi/sau fizice care, direct sau indirect, individual sau concertat, deţin sau
controlează 1% şi mai mult din capitalul băncii, inclusiv beneficiarii lor efectivi. Dacă soţul (soţia)
unei astfel de persoane sau o rudă de gradul întîi deţine ori controlează o deţinere în capitalul
social al băncii, indiferent de mărimea acesteia, atunci se consideră că respectiva deţinere este
deţinută şi controlată de această persoană;
c) orice persoană care controlează persoana sau se află sub controlul persoanei, sau împreună
cu persoana se află sub controlul unei alte persoane;
d) orice entitate asociată persoanei sau orice entitate parte în asocieri în participaţie, orice entitate
asociată sau orice entitate parte în asocieri în participaţie a unui membru al grupului de persoane
care acţionează concertat cu persoana sau entităţile şi persoana – părţi în asocieri în participaţie
ale unei alte persoane;
e) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a)–d);
f) persoana afiliată persoanei fizice – soţii, rudele şi afinii de gradul întîi şi doi ale persoanei fizice,
soţii rudelor şi afinelor menţionaţi, precum şi persoana juridică asupra căreia persoana fizică
şi/sau persoanele afiliate acesteia deţin controlul sau deţin parte în asocieri în participaţie sau
exercită influenţă semnificativă sau sînt membri ai organului de conducere;
g) persoanele aflate în divorţ, persoanele aflate în relaţii de tutelă şi curatelă, afinii rudelor de
gradul întâi și doi, soții persoanelor și afinilor menționați. persoanele aflate în relaţii asemănătoare
celora dintre soţi (concubinaj) sau în relaţii asemănătoare celora dintre părinţi şi copii; persoanele
aflate în alte relaţii care conduc la o dependenţă economică dintre două sau mai multe persoane
h) persoana prin intermediul căreia se efectuează o tranzacţie cu banca în interesul persoanei
prevăzute la lit.a)–g) şi care este considerată a fi influenţată de persoana prevăzută la lit.a)–g) în
cadrul tranzacţiei respective din cauza existenţei unor relaţii de muncă, civile sau de alt gen dintre
aceste persoane, determinate conform reglementărilor Băncii Naţionale a Moldovei;
i) lichidatorul băncii în proces de lichidare;
j) alte persoane determinate de Banca Naţională a Moldovei prin actele sale normative.
Tranzacţie cu persoanele afiliate – este orice transfer de mijloace băneşti sau obligaţii
contractuale între părţile afiliate şi bancă, indiferent dacă se percepe sau nu o plată cu excepția
tranzacțiilor/operațiunilor ce țin de schimbul valutar în numerar, transferurile prin sistemele de
remitere de bani, alimentarea conturilor, achitarea dobânzilor/comisioanelor/datoriilor la credite,
transferurile legate de pachetele salariale .
Tranzacţiile cu persoanele afiliate trebuie să reflecte interesele Băncii şi nu pot fi efectuate în
condiţii mai avantajoase decât cu persoanele neafiliate și nu pot fi efectuate cu încălcarea limitelor
și a prevederilor stabilite în actele normative în vigoare.
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Banca va efectua tranzacţii cu persoanele afiliate numai după acumularea informaţiei
(documentelor) suficiente pentru argumentarea avantajului economic pentru bancă al tranzacţiilor
respective, precum şi pentru evaluarea riscurilor aferente acestora.
Banca nu va încheia tranzacţii cu persoane a căror lipsă a afilierii cu banca nu poate fi identificată
şi verificată.
Principii generale
La încheierea tranzacțiilor cu persoanele sale afiliate, Banca va respecta următoarele principii:
a)
angajarea în tranzacţii şi relaţii sigure şi prudente cu persoanele sale afiliate în limitele şi
cu
respectarea legislaţiei în vigoare, pentru a evita implicarea Băncii în riscuri excesive, inclusiv
riscuri aferente deteriorării reputaţiei Băncii, şi asigurării încrederii publicului larg;
b)
segregarea atribuțiilor, care prevede existența unei structuri eficiente şi solide de
guvernanță corporativă cu identificarea așteptărilor organului de conducere, a rolurilor şi
responsabilităților legate de persoanele afiliate Băncii;
c)
utilizarea celor mai înalte standarde de etică şi transparenţă în ceea ce ţine de tranzacţiile
Băncii cu persoanele sale afiliate şi vor accentua aşteptările privind integritatea şi valorile etice
ale băncii şi ale personalului;
d)
respectarea cadrului normativ intern cu privire la conflictele de interese;
e)
respectarea cadrului normativ intern cu privire la anti-fraudă;
f)
principiul efectuării tranzacţiilor în interesul Băncii;
g)
asigurarea transparenţei şi dezvăluirea corespunzătoare a tranzacţiilor cu persoanele
afiliate.

Clientul este obligat
Să dezvăluie informațiile necesare Băncii pentru a stabili dacă este sau nu persoană afiliată
Băncii.
Să informeze banca daca este persoana afiliată băncii in conformitate cu Condițiile generale de
prestare a serviciilor pentru Clienți Business în cadrul B.C. ”ProCredit Bank” S.A., punctul 3.3.13,
Condiţiile generale de prestare a serviciilor pentru persoane fizice în cadrul B.C. ”ProCredit Bank”
S.A. (Clienți care dețin Setul de Servicii), punctul 3.3.15. și Condiţiile generale de prestare a
serviciilor pentru persoane fizice în cadrul B.C. ”ProCredit Bank” S.A. (Clienți care nu dețin Setul
de Servicii), punctul 3.3.15.
Acordarea creditului/ efectuarea plasării
Banca poate acorda credite/ efectua plasări la persoanele afiliate în aceleaşi condiţii ca şi
persoanelor neafiliate (cu excepţia funcţionarilor Băncii care nu sunt afiliaţi Băncii). Banca nu
poate încasa de la persoanele afiliate dobânzi şi comisioane mai mici decât percepe în condiţii
similare de la persoanele neafiliate (cu excepţia funcţionarilor Băncii care nu sunt afiliaţi Băncii).
Banca este obligată să înainteze aceleaşi cerinţe către persoanele afiliate privind asigurarea
rambursării creditului, condiţiile achitării creditului/ efectuării plasării, prezentarea informaţiei
complete a situaţiei financiare şi informaţiei referitoare la utilizarea efectivă a creditului.
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La acordarea creditelor/ efectuarea plasării la persoanele afiliate, riscul de rambursare asumat
de Bancă nu trebuie sa fie mai mare decât în cazul acordării creditelor/ efectuării plasării
persoanelor neafiliate.
La rambursarea creditelor/ plasărilor efectuate, Banca aplică aceleaşi măsuri persoanelor afiliate
ca şi persoanelor neafiliate.
Acceptarea depozitelor/ obţinerea împrumuturilor
Banca poate accepta depozite/ obţine împrumuturi de la persoane afiliate pe acelaşi termen şi cu
aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele neafiliate.
Banca nu este în drept să plătească persoanelor afiliate o rată a dobânzii/ comisioane la depozite/
împrumuturi mai mare decât altor persoane pentru acelaşi tip de depozite/ împrumuturi.
Banca nu are dreptul să creeze condiţii deosebite pentru depozitele/ împrumuturile persoanelor
afiliate şi să permită overdrafturi (solduri debitoare de pe conturile pasive) în astfel de condiţii pe
conturile respective ale persoanelor afiliate.
Alte tranzacții cu persoanele afiliate
Banca poate încheia contracte de alta natură decât acordarea creditelor/efectuarea plasărilor la
persoanele afiliate sau acceptarea depozitelor/obținerea împrumuturilor de la persoane afiliate pe
același condiții ca și în cazul contractelor încheiate cu persoanele neafiliate (exemplu: contract
închiriere spațiu locativ sau alte servicii prestate Băncii, procurare s bunurilor etc.).
Tranzacții nepermise cu persoane afiliate băncii
Banca nu poate condiționa acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienţilor de
vânzarea ori cumpărarea instrumentelor financiare emise de bancă ori de o afiliată a sa, inclusiv
de o entitate aparținând grupului din care face parte banca, sau de acceptarea de către client a
altor produse/servicii oferite de bancă ori de o afiliată a sa, inclusiv de o entitate aparținând
grupului din care face parte banca, care nu are legătură cu operaţiunea de creditare sau cu
produsul/serviciul solicitat.
Banca nu poate:
a) acorda unei persoane credite sau facilita finanţări din partea unor terţi către această persoană
pentru a o ajuta să-şi achite obligaţiile către afiliata băncii;
b) intermedia subscrierea şi/sau plasamentul instrumentelor financiare ale unei persoane şi nu
poate acorda totodată credite acestei persoane ca ea să-şi plătească datoria, dobânda sau
dividendele la astfel de instrumente financiare.
Totodată, banca nu poate acorda credite sau facilita primirea de credite pentru cumpărarea unor
instrumente financiare, intermedierea subscrierii şi/sau plasamentului care sânt realizate de către
o afiliată a sa.
Important! Banca nu va încheia tranzacţii cu persoane a căror lipsă a afilierii cu banca nu poate
fi identificată şi verificată.
Aprobarea tranzacțiilor
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Orice tranzacție cu o persoană afiliată băncii, a cărei valoare depășește echivalentul a 1 milion
lei sau valoarea acesteia cumulată cu alte tranzacții cu persoana afiliată sau cu clienți aflați în
legătură cu persoana afiliată băncii conduce la depășirea valorii respective, trebuie să fie
aprobată, înaintea încheierii acesteia/modificării condițiilor contractuale, cu votul majorității
membrilor Consiliului Băncii, iar în cazurile în care nu se depășește echivalentul a 1 milion de lei,
se aprobă de către majoritatea membrilor Comitetul de Conducere al Băncii.
În scopul determinării faptului depăşirii sau nu a pragului prevăzut în prezentul punct ,valorile
tranzacţiilor care duc la formarea expunerii faţă de bancă se cumulează separat de valorile
tranzacţiilor care nu duc la formarea expunerilor faţă de aceasta.
La decizia sa, Consiliul Băncii poate aproba şi tranzacţiile menţionate în suma de până la 1 mil.lei
sau echivalentul la 1 mil. lei.
Astfel, prin aprobarea Condițiilor Generale de prestare a serviciilor pentru clienți Business și
Condițiilor Generale de prestare a serviciilor pentru Persoane Fizice în cadrul Băncii, Consiliul
Băncii aprobă tranzacțiile cum ar fi deschiderea (inclusiv continuarea relațiilor cu o persoană
afiliată) conturilor curente (fără calcularea dobânzii sau cu dobândă 0%) și tranzacțiile de schimb
valutar fără numerar cu cursul oferit clienților neafiliați.
Banca urmează să înregistreze şi să ducă evidenţa tranzacţiilor cu persoanele sale afiliate prin
completarea Registrului tranzacțiilor cu persoanele afiliate Băncii
Termenul de păstrare a înregistrărilor în Registru este minimum 5 ani de la data dispariţiei afilierii
şi/ sau stingerii obligaţiunilor.
Raportarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate Băncii
În baza informaţiei aferente persoanelor identificate ca fiind afiliate Băncii, precum şi a
tranzacţiilor efectuate de către acestea, Banca urmează să întocmească şi să remită către Banca
Naţională un set de rapoarte.

