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CONTRACT DE ÎMPRUMUT NR:
Împrumutător: Întreprinderea cu Capital Străin, Organizația de Microfinanțare IUTE CREDIT SRL
Cont MD49VI000002251703454MDL в BC Victoriabank SA, fil nr 3 Chişinău, c. b. VICBMD2X416
Cont MD07EX0000002251616387MD в BC "EximBank" S.A., c.b. EXMMMD22476
Cont MD10EC000000225157162110 в BC "EuroCreditBank" S.A., c. b. ECBMMD2X
Cont MD65ML000000022513091841 в BC „Moldinconbank“ S.A., fil. „Centru“, c. b. MOLDMD2X309
Terminalele de plată QIWI, sistemul de plată Bpay (www.bpay.md), oficiile “Posta Moldovei“ SA
Împrumutat
IDNP:
Valoarea totală a împrumutului: 5000.00 MDL
Termenul de rambursare: 4 luni
Costul total al împrumutului: 6635.96 MDL
Dobânda anuală efectivă: 148.43 %

Adresă:
Telefon:
Costul total al împrumutului
Taxa aferentă contractului: 1500.00 MDL
Rata dobânzii aferente: 10 %() MDL
Costul transferului la contul bancar: nu mai mult de 1,5%

Taxa aferenta Contractului de împrumut se referă la taxa plătită sau ce trebuie plătită de către Împrumutat în contul Împrumutătorului pentru examinarea
şi procesarea cererii Împrumutatului. Taxa aferentă Contractului de Împrumut urmează să fie plătită în cazul acceptării cererii de împrumut, în momentul
încheierii/semnării Contractului de împrumut. Împrumutatul poate solicita iar Împrumutătorul poate accepta achitarea eșalonată de către Împrumutat a
taxei aferente Contractului de Împrumut, în conformitate cu graficul de achitare.
Împrumutatul are opțiunea intre stabilirea ratei dobânzii anuale flotante sau a ratei fixe. In cazul in care Împrumutatul doreste ca rata lunara sa ramina
fixa, indiferent de care ar fi fluctuatiile ratelor de schimb al valutei EUR in lei MDL, stabilit de Banca Nationala a Moldovei, acesta va plati aditional un
comision de garantie.
Graficul rambursării Împrumutului
ATENȚIE! ACHITAREA LUNARĂ ÎN MĂRIME DE 1658.99 MDL SE FACE PÎNĂ LA DATA DE A FIECĂREI LUNI
La prezentarea numărului Contractului de împrumut, indicat în documentul bancar, împrumutul sau alte plăţi aferente acestuia pot fi achitate prin transfer
bănesc sau prin depunerea mijloacelor băneşti în unul din conturile Împrumutătorului, nominalizate mai sus.
Avertizare! În cazul oricărei întârzieri în efectuarea oricărei plăți în temeiul prezentului contract, Împrumutatul este obligat să plătească Împrumutătorului,
în legătură cu întârzierea, penalitățile contractuale, dobânda de întârziere, amenzi, daunele cauzate de întarziere, precum și plățile în conformitate cu
Graficul rambursării împrumutului, acesta de pe urmă fiind valabil numai până la următoarea modificare a costurilor suplimentare numai pînă la
schimbarea următoare a costurilor suplimentare potrivit perezentului Contract.
Avertizare! În eventualitatea intenției de a rambursa anticipat împrumutul, Împrumutatul este obligat, până la efectuarea oricărei plăți în temeiul
prezentului Contract, să ia legatura cu Împrumutătorul, folosind mijloacele de comunicare menționate în Contractul Cadru, pentru înregistrarea solicitării
de rambursare anticipată și obținerea calculelor exacte despre sumele ce urmează să fie achitate la ziua rambursării anticipate a împrumutului.
Dobînda de întîrziere și penalitatea contractuală
a. Dacă Împrumutatul nu achită în termenul stabilit sumele datorate, parţial sau total, Împrumutătorul are dreptul să solicite de la acesta sa plătească o
dobîndă de întârziere, aplicată la suma neplătită a împrumutului, a taxei aferente Contractului de împrumut eșalonate, a dobînzii aferente și a altor
comisioane sau plăți, dacă acesteau au fost agreate de către Părți, calculată pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, în conformitate cu următoarea
schemă:
-

0,6%
0,6%
0,6%
0,6%

din
din
din
din

suma
suma
suma
suma

datorată, în cazul în care aceasta este mai mică sau egală cu 50 lei;
datorată dar nu mai puțin de 10 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 50 lei dar mai mică de 100 lei;
datorată, dar nu mai puțin de 15 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 100 lei dar mai mică de 150 lei;
datorată, dar nu mai puțin de 20 lei, în cazul în care aceasta este mai mare de 150 lei.

b. Dobânda de întârziere se calculează pînă la data stingerii complete a datoriei, aparte pentru fiecare rată lunară neplătită sau plătită parțial, în
dependență de suma datorată, în conformitate cu p. a
c. Împrumutătorul are dreptul să reducă, la discreția sa, mărimea dobânzii de întârziere calculate în comformitate cu condițiile p. a pînă la valoarea de
0,6%, condițiile de aplicabilitate ale acesteia ramînînd neschimbate.
d. Dacă Împrumutatul întîrzie în realizarea rambursării, Împrumutătorul va efectua cel mult un apel telefonic la unul din numerele de contact indicate de
Împrumutat în Contractul de împrumut, pentru a-l notifica asupra întîrzierii plăţii şi pericolului calculului dobînzii de întârziere.
e. Dacă în termen de 10 zile calendaristice din data scadentă a plății, Împrumutatul nu va achita împrumutul şi/sau alte plăţi scadente stabilite în Contract
, Împrumutătorul va calcula o penalitate fixă, care a fost negociată în prealabil de părţile contractate, în mărime de 200 lei, suplimentar la dobînda de
întîrziere indicată la p. a, şi va notifica Împrumutatul privind întîrzierea plăţii, indicînd valoarea sumelor restante, calculul penalităţilor şi altor prejudicii
cauzate prin întîrzierea efectuării plăţii.
f. La expirarea a 20 şi a 30 zile calendaristice din data scadentă a plăţii Împrumutătorul va calcula, suplimentar la dobînda de întîrziere indicată la p. a,
penalităţi fixe în mărime de 200 lei, care au fost negociate în prealabil de părţile contractante, şi va expedia notificări ce vor conţine informaţia menţionată
. A treia notificare, va prevedea şi avertizarea privind pericolul rezilierii anticipate a contractului.
g. Dacă Împrumutatul întârzie în realizarea rambursării Contractului de împrumut, o perioadă mai mare de 40 de zile calendaristice, calculîndu-se de la
ziua scadentă realizării rambursării stipulate prin Contractul de împrumut, Împrumutătorul declară scadente şi platibile imediat toate plăţile conform
Contractului de împrumut şi reziliază în mod unilateral Contractul de împrumut calculînd suplimentar o penalitate în mărime de 30% din valoarea
împrumutului neachitat, pentru rezilierea anticipată a contractului. Împrumutătorul va trimite o notificare, prin intermediul unei scrisori, despre rezilierea
anticipată, unilaterală, a Contractului de împrumut, şi obligaţia Împrumutatului de a achita, în mod integral, în termen de 10 zile, din momentul expedierii
notificării: (i) suma împrumutului neplătit (ii) dobânda neplătită (iii) taxa aferentă Contractului de împrumut neplătită şi dobânda neplătită (iv) alte
comisioane dacă acestea au fost agreate ce către părți, (v) în cazurile prevăzute de contract, valoarea bănească a ratei inflaţiei împrumutului (vi)
penalităţile contractuale pentru expedierea notificărilor calculate şi neplătite (vii) o penalitate contractuală în mărime de 30% din valoarea împrumutului
neachitat pentru rezilierea anticipată a Contractului de împrumut și (viii) o dobîndă de întarziere în pentru fiecare zi de întârziere, aplicată la toate
componentele scadente ale Graficului de rambursare, fară excepție şi un nou calcul al penalităţilor calculate şi neplătite pentru fiecare zi de întîrziere.
h. Rezilierea Contractului nu se răsfrânge asupra obligaţiilor pecuniare scadente şi cele viitoare ce reies din suma datorată şi nu afectează dreptul
Împrumutătorului de a calcula în continuare dobînzi de întîrziere şi penalităţi. Împrumutatul obţine statut de RĂU-PLATNIC în istoria sa creditară prezentă
şi viitoare, şi împotriva Împrumutatului va fi iniţiată procedura de urmărire silită pentru recuperarea plăţilor datorate conform Contractului de Împrumut
precum şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat şi a venitului ratat.
i. Achitarea dobînzilor de întîrziere şi/sau a penalităţilor nu exonerează Împrumutatul de executarea obligaţiilor ce reies din prezentul Contract şi nu
limitează Împrumutătorul în dreptul de a exercita alte măsuri de apărare ale drepturilor sale.

Semnînd Contractul de împrumut, Împrumutatul confirmă faptul examinării condiţiilor Contractului de împrumut la sediul companiei ÎCS OM „IUTE CREDIT
” SRL sau la sediul / reprezentanța intermediarului de credit, condiţiile contractuale îi sunt clare şi consimte, fără rezerve, la realizarea acestora.

Data:
Împrumutat (nume, prenume, semnătura)_________________________

Împrumutător ___________________________

Puteți decupa această parte pentru a purta cu dvs informația despre achitări
Conturile companiei Iute Credit SRL pentru rambursarea împrumutului

Nume, prenume
Număr contract

Victoriabank - MD49VI000002251703454MDL

Data contractului
Ziua de achitare

Moldinconbank - MD65ML000000022513091841
a fiecărei luni

Eximbank - MD07EX0000002251616387MD

IDNP client
Rata lunară

Eurocreditbank - MD10EC000000225157162110

1658.99

Terminalele de plăți QIWI
Oficiile POȘTA MOLDOVEI
sistemul de plata BPay: www.bpay.md

ÎCS OM Iute Credit SRL, c.f. 1008600026223, m. Chișinău,
bd. Moscova ¼, tel.: 022 801 500 info@iutecredit.md,
www.iutecredit.md

