CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU DOBÂNDĂ
CONDIŢII GENERALE
1 OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Împrumutătorul, în conformitate cu Cererea de finanţare a Împrumutatului, se obligă să
acorde Împrumutatului un împrumut în formă de mijloace băneşti cu dobândă pentru
procurarea unui bun (în continuare Bun), iar Împrumutatul acceptă primirea împrumutului şi
se obligă să ramburseze suma împrumutului primit şi să achite dobânda şi comisioanele
conform ordinii şi condiţiilor indicate în prezentul contract.
1.2. Împrumutul la data încheierii prezentului contract se stabileşte în suma indicată în pct.3.1 al
Condiţiilor speciale.
1.3. Împrumutul se utilizează pentru achiziţionarea Bunului specificat în pct.1 al Condiţiilor
1.4. Bunul şi Furnizorul, indicate în Condiţiile speciale au fost alese de Împrumutat.
2 CONDIŢIILE ACORDĂRII ÎMPRUMUTULUI DE CĂTRE ÎMPRUMUTĂTOR
2.1. Împrumutul se acordă după îndeplinirea integrală de către Împrumutat a condiţiilor cap.6 al
prezentului contract. În conformitate cu solicitarea Împrumutatului, indicată în pct.4.2 al
Condiţiilor speciale, împrumutul poate fi acordat:
2.1.1. prin transfer bancar în contul Împrumutatului;
2.1.2. prin transfer bancar în contul Furnizorului indicat în pct.2 al Condiţiilor speciale.
2.2. Împrumutul se eliberează în MDL la cursul de eliberare a împrumutului stabilit pentru valuta
prezentului contract de către Împrumutător pentru ziua semnării prezentului contract şi
indicat pe pagina web a Împrumutătorului.
2.3. Pentru acordarea împrumutului, Împrumutatul plăteşte Împrumutătorului un comision de
acordare a împrumutului indicat în pct.3.6 al Condiţiilor speciale. Comisionul de acordare a
2.3.1. se achită în ziua acordării împrumutului în contul Împrumutătorului;
2.3.2. se reţine din suma împrumutului acordat, cu ce Împrumutatul este de acord.
2.4. Pentru utilizarea împrumutului, Împrumutatul plăteşte Împrumutătorului o dobândă anuală
fixă calculată la rata indicată în pct.3.3 al Condiţiilor speciale. Dobânda se calculează din
data semnării prezentului contract de împrumut, la soldul împrumutului reieşind dintr-un an
de 365/366 zile. În cazul graficelor de plată cu rate lunare inegale şi/sau perioadă de graţie,
dobânda calculată şi neachitată se capitalizează lunar la soldul împrumutului.
2.5. Pentru administrarea împrumutului, Împrumutatul plăteşte Împrumutătorului comisioane de
administrare a împrumutului, indicate în Graficul de plăţi, care se includ în rata lunară.
3 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Împrumutătorul este obligat să acorde împrumutul indicat în pct.3.1 al Condiţiilor speciale în
conformitate cu prevederile prezentului contract.
3.2. Împrumutatul este obligat:
3.2.1. să prezinte în timp de 2 zile din data semnării prezentului contract, către
Împrumutător, documentele înregistrate, autentificate sau altfel legalizate conform
legislaţiei în vigoare, care confirmă constituirea în favoarea Împrumutătorului a
garanţiilor rambursării împrumutului şi dobânzii aferente conform cap.6 al prezentului
contract;
3.2.2. să suporte toate cheltuielile de încheiere şi autentificare notarială a contractelor de
gaj şi a cheltuielilor de radiere din registrul gajului;
3.2.3. să asigure Bunul, dacă este prevăzut de pct.4.1 al Condiţiilor speciale, pentru primul
an al contractului de Împrumut, încheind un contract de asigurare facultativă de
daune şi furt (AUTO-CASCO), în care Împrumutătorul va fi indicat în calitate de
beneficiar al despăgubirii pentru cazurile de furt şi distrugere totală;
3.2.4. să achite în termenii stabiliți ratele lunare şi alte plăţi prevăzute în prezentul contract;
3.2.5. să informeze în scris Împrumutătorul, în termen de 5 zile despre schimbarea
denumirii, sediului societăţii şi/sau a adresei pentru corespondenţă, a codului fiscal,
a rechizitelor bancare, sau orice alte modificări din actele de constituire;
3.2.6. să informeze în scris Împrumutătorul, în termen de 5 zile, despre schimbarea datelor
personale, a locului de muncă şi domiciliului;
4 RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI
4.1. În cadrul prezentului contract plăţile vor fi efectuate de către Împrumutat în MDL la cursul de
vânzare stabilit pentru valuta prezentului contract de către BC Mobiasbanca SA pentru ziua
plăţii şi indicat pe pagina web a băncii şi/sau afişat la ghişeele băncii sau în moneda
contractului.
4.2. Împrumutatul se obligă să restituie Împrumutătorului împrumutul primit împreună cu
dobânda şi comisioanele aferente, în termenii şi sumele prevăzute în pct.3 al Condiţiilor
speciale şi pct. 5 Graficul de plăţi, prin virament sau prin depunerea banilor în contul
Împrumutătorului conform rechizitelor bancare indicate în pct.6.1 al Condiţiilor speciale.
Toate comisioanele percepute de către băncile comerciale şi/sau alte instituţii pentru
serviciile de încasare a plăţilor vor fi suportate de către Împrumutat.
4.3. În ordinul de plată la rândul “Destinaţia plăţii” va fi indicat: “Achitarea ratei lunare a
împrumutului conform Contractului de împrumut cu indicarea numărului contractului”. Plata
se consideră efectuată din momentul înscrierii sumei plătite în contul Împrumutătorului.

5.2. Rambursarea anticipată a împrumutului se admite cu condiţia achitării de către Împrumutat
a dobânzii calculate la zi, soldului împrumutului, altor sume restante şi a unui comision în
5.2.1. 1% din valoarea împrumutului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre
rambursarea anticipată și rezilierea convenită a contractului de împrumut este mai
mare de un an;
5.2.2. 0,5% din valoarea împrumutului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre
rambursarea anticipată și rezilierea convenită a contractului de împrumut nu este
mai mare de un an;
5.3. Împrumutătorul va recalcula toate sumele și va informa Împrumutatul printr-un grafic de plăți
ajustat care va reprezenta notificarea noilor rate lunare. Ultimul grafic de plăți ajustat este
obligatoriu pentru Împrumutător și Împrumutat din momentul primirii acestuia de către
Împrumutat și până la primirea unui nou grafic de plăți ajustat de la Împrumutător.
Recalcularea se efectuează începând cu următoarea rată lunară din data depunerii
solicitării.
6 GARANŢII
6.1. Împrumutatul garantează rambursarea împrumutului şi plata pentru utilizarea lui prin
constituirea în favoarea Împrumutătorului a următoarelor garanţii:
6.1.1. Gaj înregistrat al bunului indicat în pct.1 al Condiţiilor speciale procurat din contul
împrumutului şi/sau a altor bunuri la acordul Împrumutătorului.
6.1.2. Contracte de fidejusiune cu terţe persoane, după caz.
Garanţiile
constituite sunt parte integrantă a prezentului contract şi sunt valabile până la
6.2.
achitarea totală a împrumutului de către Împrumutat.
7 RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
7.1. Împrumutătorul nu preia riscul de forţă majoră şi nu răspunde de autenticitatea
documentelor prezentate de Împrumutat, acesta răspunzând, conform legii, pentru orice
documente false sau cu conţinut eronat.
7.2. În cazul în care Împrumutatul nu achită în termen şi în mărime deplină, vreuna din ratele
lunare, precum şi alte plăţi datorate conform prezentului contract, el va plăti
Împrumutătorului o penalitate în mărime de 0,5% din suma restantă pentru fiecare zi de
întârziere, cu excepția sumelor provenite din calculul penalitații.
7.3. În cazul înregistrării unei sume restante cu o vechime mai mare de treizeci de zile,
Împrumutatul se va considera în întîrziere de plată şi fără a fi somat suplimentar privind
executarea obligațiunii, Împrumutătorul va solicita prin instanța de judecată competentă
executarea anticipată a contractului, declarînd scadenţa anticipată a împrumutului şi
recurgînd la încasarea forţată a împrumutului şi altor plăţi datorate, urmând ca toate
cheltuielile legate de recuperarea debitului, inclusiv cele judiciare și taxele prevăzute de
legislație, de angajarea unui avocat sau a terţelor persoane în vederea recuperării debitului,
sa fie suportate de către Împrumutat.
7.4. În caz de întârziere de plată cu mai mult de treizeci de zile, Împrumutătorul este în drept la
recuperarea debitului de la fidejusori.
8 DISPOZIŢII FINALE
8.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi.
8.2. Prezentul contract este valabil până la achitarea integrală a sumei totale a contractului
indicate în pct.3.9 al Condiţiilor speciale, penalităţilor şi altor plăţi pecuniare datorate
Împrumutătorului în temeiul obligaţiilor asumate din prezentul contract.
8.3. Împrumutătorul este în drept să cesioneze parţial sau integral terţelor persoane creanţele
aferente prezentului contract, iar Împrumutatul acceptă, odată cu transmiterea creanţei,
transmiterea de către Împrumutător a informaţiei personale şi financiare a Împrumutatului.
8.4. Prezentul contract poate fi modificat doar prin încheierea acordurilor adiţionale, semnate de
ambele Părţi, dacă prin prezentul contract nu se stipuleaza altfel.
8.5. Împrumutătorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract şi să ceară restituirea
împrumutului, precum şi achitarea altor plăţi aferente conform prezentului Contract în caz că
Împrumutatul nu a depus notarului demersul de înregistrare a gajului şi nu a respectat
prevederile pct.3.2.1 și pct.3.2.3 al prezentului contract.
8.6. Împrumutatul are dreptul de a revoca prezentul contract în termen de paisprezece zile din
data semnării prezentului contract fără invocarea motivelor. În acest caz Împrumutatul este
obligat să depună pe contul Împrumutătorului suma împrumutului şi dobînda aferentă,
calculată pînă în ziua intrării în cont a împrumutului.
8.7. În caz că Împrumutatul nu va rambursa în termen de treizeci de zile din data depunerii
cererii de revocare suma împrumutului şi dobînda aferentă calculată conform pct. 8.6 al
prezentului contract, Împrumutătorul va refuza în admiterea cererii de revocare.
8.8. Orice litigiu apărut în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea acţiunii prezentului
contract va fi soluţionat între părţi în condiţiile legii şi contractului. În cazul în care litigiul nu
poate fi soluţionat, va fi deferit instanţei de judecată competente. Autoritatea de
supraveghere privind respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru
consumatori este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

4.4. Ordinea de stingere a obligaţiilor este următoarea: penalităţi de întârziere, comisioane
restante, dobânzi restante, împrumut restant, comisioane curente, dobânzi curente, 8.9. Împrumutatul consimte şi este de acord ca Împrumutătorul să colecteze, prelucreze şi să
transmită organelor de drept şi publice datele sale cu caracter personal la solicitarea
împrumut curent. În cazul în care data oricărei plăţi este zi de odihnă sau zi de sărbătoare,
acestora, precum şi să le transmită birourilor de colectare a datoriilor, companiei de audit,
atunci plata respectivă va fi efectuată în ziua lucrătoare următoare.
birourilor istoriilor de credit. Împrumutatul permite prelucrarea datelor pînă la expirarea
4.5. Pentru rescadențarea/ reeșalonarea împrumutului, Împrumutatul va plăti un comision unic
necesităţii de evidenţă şi păstrare a documentelor interne de către Împrumutător.
de 2% de la soldul împrumutului. Comisionul menționat nu este cuprins în calculul DAE, dar
este achitat de Împrumutat în cazul în care Împrumutătorul aprobă rescadențarea/ 8.10. Prezentul contract este întocmit şi semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
reeșalonarea împrumutului.
Parte, ambele având aceeaşi forţă juridică.
5 PLĂŢI ANTICIPATE ŞI RAMBURSAREA ANTICIPATĂ A ÎMPRUMUTULUI
5.1. Împrumutatul are dreptul să ramburseze anticipat împrumutul în totalitate sau parțial.
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