Informații standard privind împrumutul pentru consumatori
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1. Numele/denumirea și datele de contact ale Împrumutătorului
Împrumutătorul
Adresa
Nr. telefon
Adresa web

Î.C.S. O.M. „Iute Credit” SRL
MD 2001, str. Ismail, 86/4, mun. Chișinău
022 801 500
www.iutecredit.md

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de împrumutare
2.1. Tipul împrumutului: [precontract_product_type]
2.2. Durata contractului de împrumut: 4 luni
2.3. Conditiile care reglementeaza tragerea împrumutului (Inseamna modul și momentul de
obtinere a banilor)
- Prezentarea buletinului de identitate
- Deschiderea contului curent / de card la una din bancile / institutiile abilitate cu functii de
eliberare a banilor in numerar sau acceptul de a primi mijloacele bănești prin intermediul
unei astfel de instituții (cheltuielile de gestionare a contului vor fi suportate de Împrumutat)
- Semnarea contractului de împrumut (inclusiv la distanta) cu Împrumutătorul

2.4.Valoarea totala a împrumutului: 5000.00 MDL. Inseamna plafonul sau sumele totale
puse la dispozitie in temeiul contractului de împrumut
2.5. Rata şi ordinea în care acestea vor fi achitate: Va trebui să achitaţi următoarele: 4 rate
lunare a cîte 1658.99 MDL *Dobînda şi alte costuri se vor achita conform graficului de plăţi
indicat în Contractul de Împrumut.
2.6. Suma totala pe care va trebui sa o achitati. Inseamna suma capitalului Împrumutat
plus dobânda și posibilele costuri aferente împrumutului 6635.96 MDL
2.7 Garanții: În cazul în care valoarea totală a împrumutului este de 30.000 MDL sau mai
mare, Împrumutătorul poate solicita iar Împrumutatul poate accepta să greveze cu gaj în
favoarea Împrumutătorului un autoturism ce îi aparţine cu drept de proprietate în vederea
asigurării executării corespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut,
inclusiv, dar nelimitându-se la obligația de restituire a Împrumutului, dobânzii, penalităţilor
şi a altor comisioane, plăţi, costuri aferente prevăzute de contractul/contractele de
împrumut, precum şi a prejudiciilor cauzate prin neexecutare sau executare
necorespunzătoare a contractului de împrumut. Împrumutul va fi debursat doar ulterior
înregistrării gajului.
Toate costurile aferente constituirii şi înregistrării gajului, precum şi substituirii bunului
gajat, în caz de necesitate, vor fi achitate de către Împrumutat.

3. Costurile împrumutului
4.Costuri aferente
4.1. Este necesar sa se mentina unul sau mai multe conturi pentru inregistrarea atit a
operatiunilor de plata, cit și a tragerilor:DA.
4.2. Conditiile in care costurile privind contractul de împrumut mentionate pot fi modificate:
Cu acordul comun al Împrumutatului și Împrumutătorului sau in cazul modificarii legislatiei
in vigoare
4.3.Costuri in caz de intirziere la plata (Platile neefectuate ar putea sa aiba consecinte
grave pentru dumneavoastra (de exemplu, vinzare silita) și sa ingreuneze obtinerea de
împrumut).
Vi se va percepe:
(i) dobânda de intirziere stabilita conform art. 619 alin. (2) a Codului Civil al RM;
(ii) penalitatea in marime de 0,5% din plata restanta, pentru fiecare zi de intirziere;

(iii) penalitati pentru expedierea notificarilor privind intirzierea platilor, in marime de – 200
lei pentru primele fiecare din primele trei notificari.
(iv) penalitate pentru rezilierea anticipata a contractului de împrumut in marime de 30%
din valoarea împrumutului neachitat.
(v) cheltuieli de asistenta juridica in marime de cel putin 800 lei, fara TVA, pentru
intocmirea și depunerea cererii de chemare in judecata privind incasarea datoriei si/sau
altor sume;
(vi) cheltuieli de reprezentare a Împrumutătorului in instanta de judecata, in marime de cel
putin 2500 lei, fara TVA;
(vii) cheltuieli directe și indirecte ce apar in procesul de executare a Hotaririi judecatoresti

5. Alte aspecte juridice importante
5.1. Dreptul de revocare. Da - aveti dreptul sa renuntati la contractul de împrumut in
termen de 14 zile calendaristice
5.2. Consultarea unei baze de date. Împrumutorul va va informa imediat și gratuit asupra
rezultatelor consultarii unei baze de date in cazul in care cererea de împrumutare este
respinsa in baza acestei consultari. Acest lucru nu se aplica in cazul in care furnizarea unor
astfel de informatii este interzisa prin lege sau contravine obiectivelor de ordine publica sau
de securitate publica
5.3. Perioada de timp pe parcursul careia împrumutorul și Împrumutatul sunt tinuti sa-si
respecte obligatiile precontractuale: Această informaţie este valabilă de la semnarea
contractului de împrumut şi pînă la încetarea/rezilierea/rezoluţiunea acestuia şi
execuatarea (dacă în contractul de împrumut nu va fi prevăzut altfel)

5.4. Rambursare anticipata: Aveti dreptul la rambursare anticipata totala a împrumutului in
orice moment. În acest caz Împrumutătorul are dreptul la urmatoarele sume in caz de
rambursare anticipata:
- suma restanta a împrumutului,
- taxa aferenta Contractului de împrumut restanta,
- dobânzi și penalitati de intirziere calculate,
- comisioane și alte plati conform contractului.
5.5. Dreptul la un proiect de contract de împrumut. Aveti dreptul ca, la cerere, sa obtineti
gratuit un exemplar al proiectului de contract de împrumut. Aceasta dispozitie nu se aplica
in cazul in care, in momentul cererii, Împrumutătorul nu doreste sa incheie contractul de
împrumut cu dumneavoastra.

declar că în urma unui acord expres şi irevocabil privind primirea informaţiilor necesare, nemijlocit in ziua incheierii contractului de împrumut, am fost informat asupra modului de
funcţionare a companiei, despre oferta de servicii şi că mi s-a oferit suficient timp pentru a face cunoştinţă cu acestea, astfel încît să pot compara oferta de împrumut a Î.C.S. O.M. “
IuteCredit” SRL cu alte oferte de împrumut și a identifica oferta care ma intereseaza și pe care am acceptat-o, incheind in acest sens, contractul de împrumut indicat mai sus, la data de
22.06.2018
Semnătura Clientului ________________________________________

