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Informaţii standard privind creditul pentru consumator MODEL 

Data: 29.07.2021 

1. Numele/denumirea şi datele de contact ale Debitorului 

 

Creditor 

Adresă 

Nr. telefon* 

Adresa de e-mail* 

Nr. fax* 

Adresa web* 

OCN ” Mikro Kapital Company” SRL 

MD-2005, mun. Chișinău, str. Pușkin 45, bl. B, et. 1 

+373-022-62-88-22, +373-022-62-82-82 

info@mikrokapital.md 

+373-022-62-82-82 

www.mikrokapital.md 

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului: 

Tipul creditului Credit de consum 

Valoarea totală a creditului 

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie 

în temeiul contractului de crerdit 

170.000,00 MDL 

Condiţiile care reglementează tragerea creditului 

Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor 

Prin transfer bancar pe contul Împrumutatului. Ziua acordării 

Împrumutului se consideră ziua efectuării transferului bancar 

 

Durata contractului de credit 48 luni 

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

30.07.2021 5.950,00 20.12.2022 5.419,47 20.05.2024 5.419,47 

20.08.2021 5.419,47 20.01.2023 5.419,47 20.06.2024 5.419,47 

20.09.2021 5.419,47 20.02.2023 5.419,47 22.07.2024 5.419,47 

20.10.2021 5.419,47 20.03.2023 5.419,47 20.08.2024 5.419,47 

22.11.2021 5.419,47 20.04.2023 5.419,47 20.09.2024 5.419,47 

20.12.2021 5.419,47 22.05.2023 5.419,47 21.10.2024 5.419,47 

20.01.2022 5.419,47 20.06.2023 5.419,47 20.11.2024 5.419,47 

21.02.2022 5.419,47 20.07.2023 5.419,47 20.12.2024 5.419,47 

21.03.2022 5.419,47 21.08.2023 5.419,47 20.01.2025 5.419,47 

20.04.2022 5.419,47 20.09.2023 5.419,47 20.02.2025 5.419,47 

20.05.2022 5.419,47 20.10.2023 5.419,47 20.03.2025 5.419,47 

20.06.2022 5.419,47 20.11.2023 5.419,47 22.04.2025 5.419,47 

20.07.2022 5.419,47 20.12.2023 5.419,47 20.05.2025 5.419,47 

22.08.2022 5.419,47 22.01.2024 5.419,47 20.06.2025 5.419,47 

20.09.2022 5.419,47 20.02.2024 5.419,47 21.07.2025 5.419,49 

20.10.2022 5.419,47 20.03.2024 5.419,47   

21.11.2022 5.419,47 22.04.2024 5.419,47   

 

Ratele, Dobînda şi/sau costurile se plătesc:  
prin transfer bancar pe contul Creditorului 

Pentru primirea sumei crerditului, se va achita un comision unic de 3,50%. 

Suma totală pe care va trebui să o achitaţi 

Înseamnă suma capitalului împrumutat plus dobînda şi 

posibilele costuri aferente creditului 

266.084,58 MDL 

Garanţii necesare  

Descrierea garanţiei pe care trebuie să o furnizaţi în 

raport cu contractul de credit 

Fidejusiunea: 

 - 

 

3. Costurile creditului 
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Rata dobînzii aferente creditului 17,00% de la soldul creditului – fixa 

Comision lunar de administrare 

Calculat lunar din suma creditului 

0,30% calculat de la suma initiala a creditului 

Dobînda anuală efectivă (DAE) 

Costul total al creditului exprimat ca procentaj anual 

din valoarea totală a creditului. 

DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte 

24,78% 

În calculul DAE se iau în considerație următoarele 

costuri:  

 

1. Comisionul de acordare a creditului; 

2. Dobînda; 

3. Comsionul de gestiune lunar (în caz că există); 

Pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi 

condiţiilor convenite, este obligatoriu să se încheie: 

– un contract de asigurare pentru garantarea creditului; 

sau 

– un contract privind un alt serviciu accesoriu?  

În cazul în care costurile acestor servicii nu sînt 

cunoscute de Creditor, acestea nu sînt incluse în DAE 

 

 

Da  
 

Nu 

Costuri aferente 

Dacă este cazul: Obligaţia de a plăti pentru serviciile 

notariale 

Dacă este cazul: Clientul v-a plăti costurile pentru serviciile 

notariale 

Costuri în caz de întîrziere la plată 

Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave 

pentru dumneavoastră (de exemplu, vînzare silită) şi să 

îngreuneze obţinerea creditului 

Vi se va percepe 1,00% pe zi din suma restantă, pentru plăţile 

efectuate cu întîrziere 

4. Alte aspecte juridice importante 

Dreptul de revocare  

Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în 

termen de 14 zile calendaristice 

Da, după îndeplinirea următoarelor obligații: 
-de a notifica Creditorul în termenul stabilit 
-de a-i plăti Creditorului  dobînda aferentă de la data la care 

creditul  a fost tras pînă la data la care creditul a fost rambursat, 

fără nici o întîrziere nejustificată şi nu mai tîrziu de 30 de zile 

calendaristice de la trimiterea notificării retragerii către Debitor. 

 

Rambursare anticipată 

Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală sau 

parţială a creditului în orice moment 

Da 

Dacă este cazul: 

Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de 

rambursare anticipată 

La rambursarea anticipată integrală a creditului se va încasa un 

comision în marime de 0,5% calculat din soldul creditului 

rambursat. 

În cazul plăților în avans fără închiderea totală a  creditului, se va 

achita un comision ce constă în marimea ratei dobanzii pentru 

luna urmatoare, conform graficului de achitare a creditului. 

Consultarea unei baze de date 

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit 

asupra rezultatelor consultării unei baze de date în 

cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza 

acestei consultări.  

Ve-ți fi infomat în termen de 7 zile prin telefon. 

Dreptul la un proiect de contract de credit 

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un 

exemplar al proiectului de contract de credit. Această 

dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul 

cererii, Creditorul nu doreşte să încheie contractul de 

credit cu dumneavoastră 

Da 
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În cazul aprobării solicitării de credit, îmi exprim 

acordul ca perioada de 15 zile prevăzută de legislație 

dintre data furnizării Informațiilor precontractuale 

și data încheierii contractului de credit nebancar să 

fie redusă la 1 (una) zile. 

DA   NU    

                                      

 

__________________________________ 

(Semnătura consumatorului) 

 

 

Consumatorul  scrie personal următoarele “Am primit informația precontractuală, pentru ce şi semnez”. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


