CONTRACT DE CREDIT nr.________
____ ___________ 20___

mun. Chişinău

Banca Comercială “ENERGBANK” S.A., înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice ținut de
Agenția Servicii Publice, la 12.07.2001, număr de identificare de stat – cod fiscal 1003600008150, denumită în
continuare “BANCA”, reprezentată de Preşedintele Comitetului de Conducere al Băncii dl. Vasilachi Iu., care
acţionează în baza Statutului pe de o parte, şi
Dl/Dna ________________, IDNP___________, buletin de identitate А______________, eliberat la
____________, de of.____, denumit/ă în continuare "DEBITOR”, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract
privind următoarele:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Banca acordă Debitorului un credit în sumă de ____ (____________________) MDL, pentru o perioadă de
____ luni, cu data limită de rambursare __ __________ 20 __, iar Debitorul se obligă să restituie suma creditului
primit, în termenul indicat şi să plătească dobânda calculată de Banca, precum şi alte sume datorate în legătură cu
executarea prezentului Contract.
2. CONDIŢIILE DE CREDITARE
2.1. Scopul creditului: ____________________.
2.2. Obligaţia Băncii de acordare a creditului intră în vigoare numai după executarea de către Debitor a tuturor
obligaţiilor sale în conformitate cu prezentul Contract, obligaţii, care, până la acel moment, trebuie să fie executate
şi implementate în modul stabilit de Bancă, pînă la/ sau concomitent cu acordarea creditului.
2.3. Drept garanţie de rambursare a creditului, a dobînzii aferente, a penalităţilor şi prejudiciilor ce rezultă din
contract sînt următoarele:
а) Salariul dlui/dnei __________________;
b) Fidejusiunea dlui/dnei ___________________;
c) Bunul imobil situat la adresa: mun. Chişinău, str./bl-d _________, bl. nr. ___, ap. nr., număr cadastral
_________________, ce-i aparţine cu drept de proprietate dlui/dnei _________________. Contractul de ipotecă
constituie parte integrantă a prezentului contract.
d) Bunul mobil (automobil/utilaj), marca ___________, numărul de înregistrare de stat _____________, ce-i
aparţine dlui/dnei ________________ cu drept de proprietate. Contractul de gaj constituie parte integrantă a
prezentului contract.
2.4. Mijloacele de creditare vor fi transferate în contul curent, deschis la B.C. Energbank S.A. al Debitorului nr.
2225 _______________.
2.5. Executarea obligaţiilor de către Debitor în baza prezentului Contract se efectuează prin introducerea
(înscrierea) mijloacelor băneşti în contul curent al Debitorului, menţionat în p. 2.4 din prezentului cotract. Data
îndeplinirii de către Debitor a obligaţiilor din prezentul Contract este data debitării de către Bancă a mijloacelor
băneşti din contul curent al Debitorului pentru rambursarea datoriei.
2.6. Costul total al creditului respectiv include: rata dobinzii aferente creditului, comisioanele, pe care Debitorul este
obligat să le plătească în temeiul prezentului contract şi care sunt cunoscute de Banca, plăţile pentru serviciile
suplimentare, care se referă la prezentul contract, care la data încheierii contractului respectiv constituie suma în
mărime de ___ (_______________) MDL, dobinzii aferente majorate, penalităţilor, comisioanelor de rambursare
anticipata a creditului . Rata dobînzii anuale efectivă constituie ____ %.
2.7. Valoarea totală platibilă de către Debitor, conform
prezentului
Contract,
constituie
_________(______________________________________________________________)
lei
MDL,
care
reprezintă suma dintre valoarea creditului şi costul total al creditului respectiv.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. BANCA SE OBLIGĂ:
3.1.1. Să deschidă cont curent Debitorului şi să-i acorde credit în suma indicată la punctul 1.1 a prezentului
Contract după prezentarea de către Debitor a documentelor solicitate de Bancă, în modul stabilit.
3.1.2. Să primească de la Debitor mijloacele băneşti pentru plata creditului şi a plăților aferente în conformitate cu
prevederile prezentului Contract.
3.2. DEBITORUL SE OBLIGĂ
3.2.1. Rambursarea creditului şi a plăților aferente se efectuiază conform Anexei nr.1, sau conform anexelor
ulterioare la prezentul contract. Prezentele axele constituie parte/i integrante al prezentului contract de credit, în
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care se indică data plăţilor lunare programate de anuitate, care include suma datoriei principale, dobînda,
comisionul lunar pentru administrarea creditului şi soldul datoriei pe credit la data de scadenţă, şi după.
3.2.2. Pentru utilizarea creditului, să achite lunar Băncii dobânda din suma restantă a creditului la o rată a dobînzii
flotantă, stabilită la data semnării prezentului Contract, care constitue __%, reieşind din 365/366 zile pe an,
începând cu data eliberării creditului.
3.2.3. Să plătească Băncii comision pentru eliberare în marime de ___ (_________________) % din suma indicată
în punctul 1.1. din prezentul Contract, în ziua acordarii a resurselor de creditare de către Bancă (în cazul lipsei
mijloacelor băneşti pentru achitarea comisionului, perceperea lui se efectuează de catre bancă din resursele de
creditare).
3.2.4. Să plătească Băncii comisionul lunar pentru administrarea creditului în marime de __ % din soldul
creditului. Comisionul se achită lunar, înpreună cu plăţilor lunare programate.
3.2.5. Să plătească o taxă unică în valoare de ____ (_____) MDL pentru deservirea contractului de credit (în cazul
lipsei mijloacelor băneşti pentru achitarea taxei, perceperea ei se efectuează de catre bancă din resursele de
creditare).
3.2.6. Să plătească comisionul în valoare de ___ (___________) MDL pentru examinarea pachetului de
documente privînd obţinerea creditul (în cazul lipsei mijloacelor băneşti pentru achitarea comisionului, perceperea
lui se efectuează de catre bancă din resursele de creditare).
3.2.7. Să plătească comisionul, conform tarifelor Băncii pentru obţinerea şi actualizarea informaţiilor la Biroul
Istoriilor de Credit, în măsura necesităţii, dar nu mai rar de o dată în an.
3.2.8. Să informeze Banca despre schimbarea locului de trai, de muncă sau despre alte circumstanţe care ar putea
afecta îndeplinirea obligaţiilor conform prezentului Contract, în termen de 7 (şapte) zile de la apariţia
circumstanţelor menţionate.
3.2.9. La solicitarea Băncii să ofere garanţii suplimentare sau să înlocuiască garanţia/ile existentă/e.
3.2.10. Să asigure lucrătorilor Băncii accesul la bunul gajat/ipotecat, precum şi să ofere documentele necesare
pentru efectuarea controlului.
3.2.11. La producerea evenimentului asigurat, să trimită Băncii despăgubirea de asigurare pentru rambursarea
datoriei la credit, a dobânzii calculate şi altor plăţi aferente.
3.2.12. Să plătească Băncii comisioanele, prevăzute în Tarifele Băncii, în temeiul prezentului Contract, să suporte
toate cheltuielile privind încheierea Contractului: autentificarea notarială, înregistrarea contractelor şi întocmirea
altor documente prevăzute de prezentul Contract.
3.2.13. Să deschidă un cont curent pentru efectuarea plăţilor la credit.
3.2.14. În cazul exercitării dreptului de renunţare la credit, să notifice despre aceasta Banca, în temeiul informaţiei
furnizate de ea, cu ajutorul mijloacelor care confirmă recepţionarea notificării. Termenul se consideră respectat,
dacă notificarea a fost expediată până la data de expirare a acesteia, cu condiţia prezentării notificării pe suport de
hârtie sau pe un alt suport de lungă durată, de care dispune Creditorul şi care-i este disponibil; şi să plătească
Băncii suma de bază a creditului şi dobânzii aferente ei, din ziua primirii creditului până în ziua rambursării lui, fără
careva întârzieri nejustificate şi nu mai târziu de 30 de zile calendaristice din ziua expedierii în adresa Creditorului a
notificării cu privire la renunţarea la credit.
3.2.15. Debitorul este obligat, conform art. 22 din Legea cu privire la ipotecă, să asigure obiectul ipotecii în
beneficiul Băncii, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de pieirderi sau deteriorare pe toată durata
creditului.
4. DREPTURILE PĂRŢILOR
4.1. DREPTURILE BĂNCII
4.1.1. Banca este în drept să suspende sau să anuleze dreptul Debitorului la utilizarea creditului, a încasa toate
sumele datorate în temeiul prezentului Contract, care vor constitui obiectul plăţii de Debitor prioritar faţă de alţi
creditori şi să urmărească bunul gajat, informându-l despre aceasta pe Debitor în termen de cincisprezece zile
(art. 1242 p.5 Codul Civil al RM), în cazurile în care:
a) documentele sau informaţiile furnizate Băncii de către Debitor conţin date neveridice;
b) Debitorul nu îşi îndeplineşte unele din obligaţiile, pe care le-a asumat în temeiul prezentului Contract, inclusiv,
cea de a plăti în termen şi integral sumele destinate rambursării Creditului şi dobânzii sau oricărei alte sume
datorate Băncii în temeiul prezentului Contract;
c) formarea la Debitor a datoriei restante;
d) înrăutăţirea situaţiei financiare a Debitorului;
e) refuzul Debitorului de a executa cerinţele Băncii privind acordarea de garanţii suplimentare;
f) Debitorul este concediat de la locul de muncă;
g) Debitorul va încălca şi altele condiţii prezentului Contract;
h) există circumstanţe care confirmă faptul că suma acordată Debitorului nu va fi rambursată în termenul stabilit.
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l) încheierii, indiferent de cauze, fără acordul scris al Bancii, a contractelor de credit/de imprumut/de leasing cu
oricare altă banca si/sau societate de microfinantare, si/sau companie de leasing, si/sau asociatie de economii si
imprumut, si/sau alta institutie financiara, pe parcursul acțiunii prezentului contract.
4.1.2. Banca este în drept, în mod unilateral, să retragă din contul Debitoruluii mijloace băneşti şi să le
direcţioneze, în conformitate cu graficul de rambursare, la rambursarea restanţelor curente, precum şi la
rambursarea altor obligaţii faţă de Bancă.
4.1.3. Banca este în drept În temeiul prezentului Contract, la cesiunea de creanţe către Debitor, informându-l
despre aceasta pe Debitor. În funcţie de volumul obligaţiilor executate, cesiunea poate fi totală sau parţială.
4.1.4. La cererea motivată a Debitorului, să prolongheze, restructureze datoria la credit şi dobîndă, care nu pot fi
plătite în termenii stabiliţi. Mărimea comisionului va fi determinată de către Comitetul de Creditare al Băncii la
momentul prolongării şi/sau restructurării creditului.
4.1.5. În cazul revocării de către Debitor a Contractului de credit, Banca este în drept la despăgubiri pentru plăţile
nerambursabile, pe care le-a achitat autorităţilor publice ale Republicii Moldova.
4.2. DREPTURILE DEBITORULUI
4.2.1. Debitorul are dreptul să restituie Băncii, înainte de termen, creditul acordat, integral şi/sau parţial, conform
cererii prezentate unde se indică suma de rambursare înainte de termen a creditului.
4.2.2. Cu acordul în scris al Băncii, Debitorul, în temeiul prezentului Contract, are dreptul să cesioneze creanţele
către o terţă persoană. Cesiunea poate fi totală sau parţială, în funcţie de volumul de obligaţii, executarea a căror
este transmisă unei persoane terţe. În cazul cesiunii de creanţă, Debitorul şi persoana terţă sunt responsabile de
executarea integrală ale obligaţiilor asumate în temeiul prezentului Contract, în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova.
4.2.3. Debitorul are dreptul să depună în contul său curent o sumă în mărime de câteva plăţi lunare, care, în lipsa
altor insărcinări din partea sa, vor fi lunar decontate de către Bancă din contul curent al Debitorului.
4.2.4. Debitorul are dreptul, în perioada de 14 zile să efectueze revocarea contractului de credit prin expedierea în
adresa Băncii a notificării cu privire la renunţarea la credit.
4.2.5. Termenul de retragere, indicat în pct.4.2.4.din prezentul contract, începe din ziua încheierii contractului de
credit sau de la data cînd debitorul a făcut cunoştinţă cu condiţiile contractului şi cu condiţiile de creditare, precum
şi cu informaţia care i s-a oferit, în cazul în care această zi este ulterioară faţă de ziua semnării contractului de
credit.
4.2.6. În cazul în care Banca sau o terţă persoană acordă un serviciu suplimentar, referitor la contractul de credit,
în temeiul acordului încheiat între Bancă şi terţa persoană, Debitorul nu mai are obligaţiuni care să decurgă în
urma acordării acestui serviciu, dacă el şi-a exercitat dreptul de revocare a contractului de credit în corespundere
cu prezentul Contract.
4.2.7. La încetarea contractului de credit, Banca îi oferă Debitorului în mod gratuit, în temeiul unei cereri scrise,
documentul ce confirmă achitarea tuturor obligaţiilor Debitorului, care decurg din contractul corespunzător.
5. CONDIŢII SPECIALE
5.1. În cazul în care intervin schimbări în raport cu condiţiile de piaţă ale resurselor de creditare, ratei inflaţiei,
Banca are dreptul să modifice rata dobânzii de utilizare a creditului.
5.2. În cazul indicat in p. 5.1. din prezentul contract, precum si in functie de modificarea ratei de baza a Bancii
Nationale a Moldovei, de modificare a ratei inflatiei si de evolutia pietii, tinindu-se cont de regulile echitatii, Banca
are dreptul să modifice rata dobânzii de utilizare a creditului, notificindu-l în scris despre aceasta pe Debitor cu cel
puţin 10 zile calendaristice pînă la data preconizata a intrarii in vigoare a ratei modificate, cu anexarea informatiei
privind modificarea corespunzatoare a sumelor datorate. Marimea ratei noi a dobinzii se va aplica la soldul
creditului existent la data modificarii.
5.3. In cazul dezacordului cu noua rata a dobinzii, Debitorul se obliga sa informeze in scris Banca despre
dezacord si sa restituie anticipat creditul, sa achite dobinda si alte plati conform prezentului contract in termen de
10 (zece) zile calendaristice de la data receptionarii notificarii de la Banca.
5.4. In cazul acordului cu noua rata a dobinzii, Debitorul se obliga sa informeze in scris Banca despre acord si sa
incheie (semneze) cu Banca in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data receptionarii notificarii de la
Banca, anexa modificata (in care se va indica graficul care va prevedea rata modificata a dobinzii, soldul datoriei
la credit si marimea modificata a ratelor egale lunare spre plata a creditului si platilor aferente) la prezentul
contract, care constituie parte integranta al prezentul contract.
5.5. In cazul in care Debitorul nu executa in termenele stabilite una din obligatiile prevazute la p. 5.3. si p. 5.4. al
prezentului contract, Banca este in drept sa declare creditul, dobinda si celelalte sume care urmeaza sa fie achitate
de catre Debitor Bancii in baza prezentului contract, ca fiind scadente anticipat si sa urmareasca recuperarea
sumelor datorate de Debitor, in conformitate cu prezentul contract si legislatia in vigoare.
5.6. Pentru excluderea oricaror neclaritati, in cazurile cind Debitorul nu se va prezenta la Banca pentru semnarea
anexei modificate (in care se va indica graficul care va prevedea rata modificata a dobinzii, soldul datoriei la credit
si marimea modificata a ratelor egale lunare spre plata a creditului si platilor aferente) la prezentul contract si care
constituie parte integranta al prezentul contract, ori nu va instiinta Banca despre dezacordul sau cu noua rata a
dobinzii si nu va achita anticipat datoria la credit si platile aferente sau cind avizul de receptie a notificarii expediate
Debitorului de catre Banca pentru instiintarea acestuia despre modificarea ratei dobinzii va fi returnat Bancii fara
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semnarea Debitorului sau nu va fi returnat Bancii in general, precum si in alte cazuri similare, notificarea Bancii
despre modificarea ratei dobinzii se va considera receptionata de Debitor la expirarea a 10 (zece) zile
calendaristice din ziua expedierii acesteia de catre Banca.
Aceste fapte vor fi interpretate de catre Banca ca acordul Debitorului cu noua rată a dobânzii, inclusa in
Graficul/cele modificat/e a platilor, indicat/e in anexele ulterioare la prezentul contract, care constituie parti
integrante al acestuia. În acest caz achitarea noii rate a dobinzii se va efectua în conformitate cu Graficul/cele
modificat/e al creditului si platilor aferente prevazut in anexele ulterioate la prezentul contract.
5.7. Plătile în vederea rambursării creditului si dobînzii, prevăzute în Graficul indicat în Anexa nr.1 la prezentul
contract sau Graficul/cele modificat/e a platilor, indicat/e in anexele ulterioare la prezentul contract, care constituie
parti integrante al prezentului contract, vor fi modificate în cazul modificării ratei dobînzii la credit si/sau rambursării
partiale in mod anticipat a Creditului, cu obligatia Bancii de a informa Debitorul (doar in cazul modificarei ratei
dobinzii) conform procedurii de informare prevazute in p. p. 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. si 5.6. din prezentul contract si cu
dreptul Bancii de a informa Debitorul in mod suplimentar la procedura de informare prevazuta in p., p. 5.2., 5.3.,
5.4., 5.5. si 5.6. din prezentul contract (doar in cazul modificarei ratei dobinzii), prin afisarea noii rate a dobînzii pe
panoul informativ plasat în incinta subdiviziunilor Băncii si/sau pe pagina web a Băncii cu cel putin 10 (zece) zile
calindaristice, înainte de intrarea ei în vigoare. Deasemenea, suplimentar, Banca îşi rezervă dreptul de al informa
pe Debitor cu privire la modificarea ratei dobinzii prin intermediul mesajelor electronice, precum mesaje SMS,
informaţii MMS, prin mesaje vocale, poştale şi alt tip de mesaje, cu cel putin 10 (zece) zile calindaristice, înainte de
intrarea ei în vigoare, cu coditia respectarii de catre Banca in mod obligatoriu a procedurii de informare a
Debitorului prevazuta in p., p. 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. si 5.6. din prezentul contract.
5.8. Termenul de percepere a dobânzilor începe la data formării datoriilor pe contul de credit şi încetează la data
rambursării integrale a creditului. Drept temei pentru calcularea dobânzii servesc extrasele din contul de decontare
(curent) al Debitorului.
5.9. În cazul în care Banca va primi de la Debitor o sumă mai mică decât suma stabilită in Graficul indicat în
Anexa nr.1 la prezentul contract sau Graficul/cele modificat/e a platilor, indicat/e in anexele ulterioare la prezentul
contract, care constituie parti integrante al prezentului contract, Banca este în drept să direcţioneze suma dată la
rambursarea, în primul rând, a penalităţilor, comisionelor, dobânzii restante, apoi dobînzii scadente la credit, iar
restul mijloacelor băneşti la rambursarea creditului restant, apoi creditul scadent, în temeiul actelor normative şi a
regulamentelor interne ale Băncii.
5.10. Debitorul este prevenit despre răspunderea penală în cazul dobîndirii creditului prin înşelăciune, însuşirea,
înstrăinarea, substituirea şi tăinuirea bunurilor gajate, sechestrate sau confiscate, precum şi în caz de
confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor
false, conform art.art. 238, 251 şi 361 din Codul Penal al Republicii Moldova.
5.11. Banca nu-şi asumă riscurile care rezultă din circumstanţele de forţă majoră.
5.12. Pe întreaga perioada de valabilitate a prezentului Contract, în scopul exactităţii şi actualizării informaţiei, care
se conţine în documentele prezentate, Banca este în drept să solicite Agentiei Servicii Publice sau oricărui alt
sistem informaţional, informaţia cu privire la datele cu caracter personal.
5.13. Debitorul îşi dă acordul la obţinerea şi actualizarea de către Bancă a informaţiei din cadrul Biroului Istoriilor
de Credit după caz.
5.14. În cazul cînd data stingerii datoriei cade într-o zi de repaus/ziua de sărbătoare nelucrătoare şi/sau ziua, cînd,
în virtutea legislaţiei în vigoare, se transferă ziua nelucrătoare, data scadenţei creditului se consideră prima zi
lucrătoare, care urmează după ziua liberă/nelucrătoare, de sărbătoare.
5.15. Ultima plata la credit si platile aferente va diferi de suma plăţii indicată în Graficul indicat în Anexa nr.1 la
prezentul contract sau Graficul/cele modificat/e a platilor, indicat/e in anexele ulterioare la prezentul contract, care
constituie parti integrante al prezentului contract, în dependenţă de numărul de zile de utilizare efectivă a creditului,
inclusiv de zilele de repaus, nelucrătoare, de sărbătoare şi/sau de ziua, cînd, în virtutea legislaţiei în vigoare se
transferă ziua nelucrătoare. In aceste cazuri informaţia privind mărimea ultimei plati va fi prezentată Debitorului de
catre angajatul Bancii în ziua rambursării totale a creditului si platilor aferente.
5.16. În cazul cînd în termen de 15 (cincisprezece) zile bancare pînă la finisarea contractului de asigurare a bunului
imobil, care garanteaza creditul în cauză si platile aferente, de către Debitor nu a fost prezentată o nouă asigurare
(contractul nou de asigurare si polita noua de asigurare sau acordul de prolongare a contractului de asigurare si
politei de asigurare valabile la acel moment), Debitorul ii acorda dreptul Bancii sa asigure bunul ipotecat in
favoarea Bancii, cu restituirea ulterioara de catre Debitor Bancii a cheltuielilor de asigurarei. Asigurarea initiala a
bunului imobil va fi efectuată la una din companiile de asigurare convenită cu Banca.”
6. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
6.1. În caz de nerambursării în termen a sumelor restante la credit şi a dobînzilor aferente, Debitorul va plăti Băncii
o dobinda de intirziere în mărime de 0,2% din suma datoriei restante pentru fiecare zi de întârziere.
6.2. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către Debitor a prevederilor prezentului Contract,
Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de 0,1% din suma indicată la pct.1.1. a prezentului Contract, pentru
fiecare zi de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor contractual, cu ecscepţia obligaţiilor
indicate în p.p.3.2.1. şi 3.2.2. răspunderea pentru încalcare căroia este stabilită în pct.6.1. din prezentul contract.
6.3. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Bancă şi Debitor şi este valabil pînă la data
rambursării integrale a creditului, dobânzii calculate şi a altor obligaţii asumate de către Debitor în temeiul
prezentului Contract.
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6.4. Litigiile apărute între Părţi în procesul executării prezentului Contract se soluţionează în modul stabilit de
legislaţia Republicii Moldova, în instanţele competente de judecată din Republica Moldova. În caz de litigiu cu
privire la mărimea datoriei la credit, modul, termenele şi sursele de rambursare scestuia, precum şi alte aspecte,
documentele bancare vor constitui dovadă primordilă a existenţei obligaţiilor Debitorului faţă de Bancă, precum şi
mărimea lor.

7. ALTE CLAUZE
7.1. Orice notificare, preaviz sau un mesaj, care trebuie să fie făcut de Bancă sau de către Debitor în baza
prezentului Contract, trebuie să fie în formă scrisă, în caz dacă Părţile nu au convenit altfel. O astfel de notificare,
preaviz, sau un alt mesaj vor fi considerate depuse în acel moment, când ele sunt înmânate personal, livrate prin
intermediul poştei, prin telex sau fax părţii pentru care ele erau destinate, la adresele indicate în prezentul Contract,
cu excepţia cazurilor în care Părţile convin altfel.
7.2. Banca îşi rezervă dreptul de a informa pe Debitor cu privire la viitoarele plăţi, modificarea ratei dobânzii,
mărimea sumei restante şi altele prin intermediul mesajelor electronice, precum mesaje SMS, informaţii MMS, prin
mesaje vocale, poştale şi alt tip de mesaje.
7.3. Prelungirea şi modificarea prevederilor prezentului Contract se efectuează în temeiul acordului adiţional
încheiat între Părţi.
7.4. Toate anexele şi completările (modificările) la prezentul Contract, cu excepţia modificărilor prevăzute în punctul
5.1.din prezentul contract, constituie partea lui integrantă şi sunt valabile dacă sunt redactate în scris şi semnate de
către persoanele împuternicite.
7.5. Litigiile apărute între Părţi, în procesul executării prezentului Contract, vor fi examinate de către instanţele
competente de judecată din Republica Moldova în modul stabilit de în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova. Litigiile privind contractul de credit pot fi soluţionate, de comun acord, şi pe calea medierii în conformitate
cu legislaţia Republicii Moldova, atât până la, cât şi după adresarea în instanţa de judecată.
7.6. Prezentul Contract este întocmit în limba de stat în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, ambele
având aceeaşi putere juridică.
RECHIZITELE PĂRŢILOR
B.C. “ENERGBANK“ S.A
mun. Chişinău,
str. Tighina 23/3
BIC ENEGMD22
cont coresp. 35215845
IDNO 1003600008150
Preşedintele Comitetului
de Conducere al Băncii

buletin de ident. ________
eliberat la _______________
IDNP _________________

Vasilachi Iu. V. _________________
Acest contract a fost semnat în prezenţa mea
_______________________________
Numele prenumele

____________________
Data
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-

______________________________________
Funcţia

______________________
Semnatura
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