CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU DOBÂNDĂ NR.
Data semnării:
Locul semnării:

ÎMPRUMUTĂTOR ÎM ''Credit Rapid'' S.R.L.
Data înregistrării
Cod Fiscal (IDNO)
Persoana autorizată

24 iulie 2008
1008600036589

ÎMPRUMUTAT
Numarul de Identificare (IDNP)

Împrumutătorul şi Împrumutatul au încheiat prezentul contract de împrumut, privind următoarele:

1. Scop Împrumut Necesități personale fără gaj.
2. Condiţiile
împrumutului

2.1. Suma împrumutului:
2.2. Termenul de utilizare a împrumutului:
2.3. Dobânda:
2.4. Periodicitatea ratelor:
2.5. Termenul de scadenţă al împrumutului:

... Dolari SUA
... luni
...% anual fixă
conform graficului de plăţi pct.3
…

2.6.Comision de acordare:
2.7. Dobînda anuală efectivă (DAE):
2.8. Rata lunară a împrumutului:
2.9. Suma totală a contractului:
2.10. Valuta contractului de împrumut:

... Dolari SUA
... %
... Dolari SUA
... Dolari SUA
Dolari SUA

3. Graficul de plăţi
Data plăţii

Rata lunară,
Dolari SUA

Sold
Plăţi, Dolari SUA
Comision de împrumut,
Împrumut
Dobândă
administrare Dolari SUA

Rata lunară,
Data plăţii Dolari SUA

Rata 6
Rata 7
Rata 8
Rata 9
Rata 10

Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
Rata 5

Sold
Plăţi, Dolari SUA
Comision de împrumut,
Împrumut
Dobândă
administrare Dolari SUA

ATENȚIE: Plata se efectuează pînă la data de … a fiecărei luni în suma de ... Dolari SUA
4. Condițiile contractului

4.1. Pentru evaluarea solicitării de finanțare și acordarea împrumutului, Împrumutatul plăteşte Împrumutătorului un comision de acordare în mărimea indicată în pct.
2.6, care se va reţine din suma împrumutului.
4.2. Pentru administrarea lunară a contractului de împrumut, perfectarea acordurilor de modificare a datei de plată, modificarea graficului de plăți, modificarea
contractului de fidejusiune, eliberarea certificatelor de sold, infocard, transmiterea scrisorilor și notificărilor, expedierea mesajelor cu sumele spre plată, oferirea
consultațiilor telefonice, inclusiv clienților aflați peste hotare, eliberarea duplicatelor contractelor de împrumut cu dobândă, Împrumutatul plătește un comision de
administrare lunar indicat în pct.3 Graficul de plăţi.
4.3. Modalitatea de acordare a împrumutului: prin transfer bancar în contul Împrumutatului.
4.4. Împrumutatul consimte că Împrumutătorul are dreptul de a rezilia prezentul contract şi solicita restituirea împrumutului, precum şi achitarea altor plăţi aferente
conform Contractului în caz că Împrumutatul nu a respectat prevederile prezentului contract, sau altor prevederi conform legislației.
4.5 Împrumutatul garantează rambursarea împrumutului şi plata pentru utilizarea lui prin contractul de fidejusiune. Fidejusiunea este parte integrantă a prezentului
contract şi este valabila până la achitarea totală a împrumutului de către Împrumutat.

5. Obiectul Contractului
5.1. Obiect al prezentului Contract constituie împrumutul cu dobândă acordat Împrumutatului de către Împrumutător sub formă de mijloace băneşti în valoarea
stabilită la pct.2.1 pentru un termen conform pct. 2.2 și obligația Împrumutatului de a primi și restitui suma împrumutului, dobânzii și comisioanelor în condiţiile
prevăzute de prezentul Contract.

6. Condițiile privind cursul de eliberare a împrumutului și calculul dobînzii
6.1. Pentru determinarea valorii în MDL la eliberarea împrumutului pentru valuta prezentului contract, se va aplica cursul de eliberare indicat pe pagina Web a
Împrumutătorului.
6.2. Pentru utilizarea împrumutului, Împrumutatul plăteşte Împrumutătorului dobândă anuală fixă calculată la rata indicată în pct.2.3. 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.

7. Obligațiile Părților
7.1. Împrumutătorul se obligă să acorde împrumutul în sumă indicată în pct.2.1. conform condițiilor prezentului contract.
7.2. Împrumutatul se obligă să achite în termenii stabiliți ratele lunare conform pct.3 şi alte plăţi prevăzute în prezentul contract.
7.3. Împrumutatul se obligă să informeze în scris Împrumutătorul, în termen de 5 zile despre schimbarea datelor personale, a locului de muncă şi domiciliului pentru
persoane fizice sau actelor de constituire, adresa juridică și rechizitele bancare pentru persoane juridice.

8. Rambursarea Împrumutului
8.1. 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 Groupe Societe Generale" SA pentru ziua plăţii şi indicat pe pagina web a băncii şi/sau afişat la ghişeele băncii sau în moneda contractului.
8.2. Împrumutatul se obligă să restituie Împrumutătorului împrumutul primit împreună cu dobânda şi comisioanele aferente, în termenii şi sumele prevăzute în pct.2 şi
pct. 3 Graficul de plăţi, prin virament sau prin depunerea banilor în contul Împrumutătorului conform rechizitelor bancare indicate în pct.12.1. Toate comisioanele
percepute de către băncile comerciale şi/sau alte instituţii pentru serviciile de încasare a plăţilor vor fi suportate de către Împrumutat.
8.3. Plata se consideră efectuată din momentul înscrierii sumei plătite în contul Împrumutătorului.
8.4. Ordinea de stingere a obligaţiilor este următoarea: penalităţi de întârziere, comisioane restante, dobânzi restante, împrumut restant, comisioane curente, dobânzi
curente, împrumut curent, chiar dacă din documentele de plată ale Împrumutatului rezultă altă ordine. Ordinea de stingere a plăților în cazul existenței mai multor
contracte de împrumut al Împrumutatului cu Împrumutătorul va fi aceiași pornind de la împrumutul cu cele mai multe zile restante.

9. Plăți anticipate și rambursarea anticipată a Împrumutului

9.1. Rambursarea anticipată a împrumutului se admite în condiţia achitării de către Împrumutat a sumelor restante, dobânzii calculate la zi, soldului împrumutului şi a
unui comision în mărime de 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 și 0,5% din valoarea împrumutului rambursat anticipat pentru perioada mai mică/egală cu un an.
9.2. În cazul plăților anticipate, modificării zilei de plată, reducerea termenului împrumutului, părțile au convenit că la solicitarea Împrumutatului, care poate fi telefonică,
pagina web, email, Împrumutătorul va recalcula toate sumele și va informa prin scrisoare simplă Împrumutatul printr-un grafic de plăți ajustat care va reprezenta
notificarea noilor rate lunare.

10. Răspunderea Părților

10.1. Împrumutatul răspunde conform legii, pentru autenticitatea documentelor prezentate pentru falsul sau conţinut eronat din acestea.

10.2. 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 penalității.
10.3. În cazul înregistrării unei sume restante cu o vechime mai mare de treizeci de zile, Împrumutatul se va considera în întârziere de plată, iar Împrumutătorul va
solicita prin instanța de judecată competentă executarea anticipată a contractului, declarând scadenţa anticipată a împrumutului şi recurgând 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, să fie suportate de către Împrumutat.

11. Dispoziții Finale
11.1. Prezentul contract poate fi modificat doar prin încheierea acordurilor adiţionale, semnate de ambele Părţi, cu excepția pct.3 Graficul de plăți, care poate fi ajustat
în condițiile pct.9.2.
11.2. 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 Dobânda aferentă, calculată până în ziua intrării în cont a împrumutului.
11.3. În caz că Împrumutatul nu va rambursa în termen de treizeci de zile din data depunerii cererii de revocare suma împrumutului şi Dobânda aferentă calculată
conform pct. 11.2 al prezentului contract, Împrumutătorul va refuza în admiterea cererii de revocare.
11.4. Orice litigiu apărut în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea acţiunii prezentului contract va fi soluţionat între părţi în condiţiile legii şi a contractului.
Autoritatea de supraveghere privind respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru consumatori este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
11.5. Împrumutatul, semnând prezentul Contract, exprimă consimțământul necondiționat pentru colectarea, prelucrarea şi transmiterea către companiile de audit,
organele de drept şi publice de către Împrumutător a datelor sale cu caracter personal și declară, că a fost informat de către Împrumutător despre drepturile sale
prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, cu ce este de acord și neclarități sau pretenții nu are. Împrumutatul
permite prelucrarea datelor până la expirarea necesităţii de evidenţă şi păstrare a documentelor interne de către Împrumutător.
11.6. Prezentul contract este negociat, întocmit şi semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, ambele având aceeaşi forţă juridică și intră în vigoare la
data semnării.

12. Rechizitele și semnăturile Părţilor
12.1. ÎMPRUMUTĂTOR

ÎM ''Credit Rapid'' S.R.L.

Cod fiscal: 1008600036589
Banca: BC"Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA
Cont de decontare: MD20MO2251ASV22746677100
Cod bancar: MOBBMD22
Adresa: str. Socoleni 1
Tel: (22) 843 555; (22) 843 556; (22) 843 557

L.Ş.

12.2. ÎMPRUMUTAT
Numărul de indentificare (IDNP):
Banca:
Cont de decontare:
Cod bancar:
Adresa:
Tel. de contact:

