
O.C.N. 'MSA Credit' S.R.L.

Informaţii standard privind creditul pentru consumatori
(informația precontractuală)

1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit
Creditor
Adresă
Nr. telefon
Adresa de e-mail
Nr. fax
Adresa web

O.C.N. «MSA Credit» S.R.L.
or. Chișinău, str. București, 67
022-85-71-17
info@imprumut.md
022-85-71-05
www.imprumut.md

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
Tipul de credit De consum
Valoarea totală a creditului 10000.00 lei

Condiţiile care reglementează
tragerea creditului

Aveți de trecut 4 pași simpli pentru a obține banii:

Vizitați oficiu pentru a perfecta cererea de credit.1. 
În timp scurt primiți decizia comitetului de creditare.2. 
Semnați actele necesare. Este obligatoriu să Vă prezinți cu buletinul de identitate.3. 
Obțineți creditul.4. 

Durata contractului de credit 12 luni

Garanţii necesare

3. Costurile creditului
Rata dobânzii aferente
creditului sau, dacă este
cazul, diferite rate ale dobânzii
care se aplică contractului de
credit

7.00% (șapte procente) lunar
rata dobânzii este fixă

Dobânda anuală efectivă
(DAE)

Dobânda anuală efectivă (DAE) se calculează după formula următoare

unde:
— X este DAE;
— m este numărul ultimei trageri;
— k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,
— Ck este valoarea tragerii k;
— tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri
ulterioare, astfel tl = 0,
— m׳ este numărul ultimei rambursări sau plăţi;
— l este numărul unei rambursări sau plăţi;
— Dl este cuantumul unei rambursări sau plăţi;
— sk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei
rambursări sau plăţi următoare.

DAE pentru creditul de 10000.00 lei pe termen de 12 luni constituie 125%

Costuri aferente

Creditorul percepe un comision pentru examinarea documentelor in mărime de 0% din suma
creditului.
În cazul în care Debitorul va permite formarea restanței la credit mai mare de 30 de zile acesta va
achita Creditorului suplimentar un comision de notificare în mărime de 100 lei.
În cazul în care Debitorul va permite formarea restanței la credit mai mare de 60 de zile acesta va
achita Creditorului suplimentar un comision de reclamare în mărime de 100 lei.
În cazul în care Debitorul va permite formarea restanței la credit mai mare de 120 de zile acesta va
achita Creditorului suplimentar un comision de gestionare a dosarului de credit problematic în
mărime de 500 lei.
Alte comisioane nu sunt percepute de Creditor.

Costuri în caz de întârziere la
plată

Se va percepe o penalitate, stabilită conform art. 947 – 953 din Codul Civil și prezentului Contract,
în mărime de 0,5% (jumătate de procent) din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere a plății,
aplicată la suma datorată pentru toată perioada de întârziere. Penalitatea se calculează până la
data achitării integrale a sumei datorate. La fel, Creditorul va avea dreptul să solicite, iar Debitorul
va avea obligația de a plăti dobândă de întârziere stabilită în art. 619 al Codului Civil.



O.C.N. 'MSA Credit' S.R.L.

Semnătura Debitorului _________________/Testomo Tstst / Data ____/____/________

4. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de revocare
Dvs. aveți dreptul la revocarea contractului în conformitate cu prevederile art. 1052 – 1065 ale CC
RM și art. 10, 18 a Legii nr. 202 din 12.07.2013

Rambursare anticipată Dvs. aveți dreptul la rambursarea anticipată a creditului.

Dacă este cazul:
Creditorul are dreptul la
compensaţie în caz de
rambursare anticipată

În cazul rambursării anticipate, achitați un comision de rambursare anticipată în mărime de:

1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;

0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

Consultarea unei baze de date
Dvs. aveți dreptul să fiți informat gratuit, în conformitate cu art. 9 alin. (2) a Legii nr. 202 din
12.07.2013, asupra rezultatului consultării bazei de date realizate pentru analizarea solicitării Dvs.

Dreptul la un proiect de
contract de credit

Dvs. aveți dreptul să primiți gratuit modelul contractului de credit.

5. Ratele, care vor fi achitate

Ratele şi, dacă este cazul,
ordinea în care acestea vor fi
alocate

Va trebui să achitați următoarele:
Sold credit Achitare credit Achitarea dob Achitat total

1 10000.00 559.02 700 1259.02
2 9440.98 598.15 660.87 1259.02
3 8842.83 640.02 619 1259.02
4 8202.81 684.82 574.2 1259.02
5 7517.99 732.76 526.26 1259.02
6 6785.23 784.05 474.97 1259.02
7 6001.18 838.94 420.08 1259.02
8 5162.24 897.66 361.36 1259.02
9 4264.58 960.5 298.52 1259.02
10 3304.08 1027.73 231.29 1259.02
11 2276.35 1099.68 159.34 1259.02
12 1176.67 1176.65 82.37 1259.02

Total 10000.00 5108.26 15108.24

Suma totală pe care va trebui
să o achitaţi

Pentru un credit de 10000.00 lei pe termen de 12 luni, urmează să se achite:
10000.00 lei – creditul oferit;
5108.24 lei – costul creditului.
în total 15108.24 lei.


