Informatia privind conditiile de eliberare a creditelor persoanelor fizice in B.C. «ENERGBANK» S.A.

Denumirea informatiei desfasurate

1. Moneda creditului

2. Valoarea totală a creditului în moneda
naţională (minimă/maximă)/valoarea
totală a creditului în valuta
străină(minimă/maximă)

3. Rata dobânzii aferentă creditului, fixă /
flotantă, în moneda naţională (minimă /
maximă) / în valută străină (minimă/
maximă), precum şi metoda de calculare
a ratei dobânzii aferente creditului prin
intermediul a cel puţin două exemple
reprezentative

4. Durata contractului de credit în
moneda naţională (minim/ maxim)/
durata contractului de credit în valută
străină (minim / maxim)

5. Alte plăţi decât rata dobânzii aferente
creditului în monedă naţională/ în valută
străină, care sunt incluse în costul total al
creditului

6. Dobânda anuală efectivă a creditului în
moneda naţională / în valută străină, la fel
şi informaţia expusă la art.4 punctul (3)
din Legea privind contractele de credit
pentru consumatori, după caz.

7. Modul (anuităţi, rate, integral) şi
frecvenţa plăţilor

Credite IMPULS şi
IMPULS+
(Credite pentru persoane
fizice, care desfasoara
activitate de
antreprenoriat)
MDL
pina la 30 000 lei (fara
asigurare )
30 001 – 100 000 lei
(fidejusiunea persoanei
terte )
100 001 si mai mult- cu
gaj.
Pentru credite Impuls+
suma pina la 150 000 cu
fidejusiune

Credit "De consum"

MDL

Credit Express

MDL

pina la 30 000 lei (fara gaj)
30 001 – 75 000 lei (fidejusiunea
pina la 5 000 lei (fara gaj)
persoanei terte )
75 000 si mai mult- cu gaj

«СASCO» in
credit

MDL

pina la 20 000 lei

13% -pentru clienţii noi
12%- pentru clienţi fideli

Dobînda zilnică, ce o
achită clientul:
∑% = Soldul creditului *
% rata / 365
Ex 1. 20000
MDL*17%/365 zile =
9,31 lei
Ex 2. 50000
МDL*17%/365 zile =
23,28 lei

Dobînda zilnică, ce o achită
clientul:
∑% = Soldul creditului * % rata
/ 365
Ex.1 20000 MDL*13%/365
zile = 7,12 lei
Ex.2 50000МDL*12%/365 zile
= 16,44 lei

Dobînda zilnică, ce o
achită clientul:
∑% = Soldul creditului
* % rata / 365
Ex.1 2000
MDL*15%/365 zile =
0,82 lei
Ex.2 5000
МDL*15%/365=2,05
lei

Clientul achită
numai corpul
creditului

pina la 48 luni

pina la 48 luni

pina la 12 luni

pina la 12 luni

Examinarea pachetului de documente pentru primirea
creditului - 100 MDL Comision pentru eliberarea creditului,
pina la 2% din suma creditului
comision lunar 0,35% din soldul creditului

Pentru credit în suma de
30 000 lei, 17% anuale,
dobînda flotantă, pe 24
luni, comision de
eliberare-2% din suma
creditului, comision pentru
administrare-0,35% din
soldul creditului, metoda
de rambursare a creditului
- anuitate, DAE constitue
24,17%
Anuitate, transe egale
sau grafic flexibil.
Periodicitatea platilor:
lunar, sezonier

Examinarea pachetului
de documente pentru
primirea creditului 100 MDL
Comision pentru
eliberarea creditului200 MDL. Comision
pentru administrarea
creditului (lunar) -4%
din suma creditului

16%

NU

Pentru credit în suma de
5 000 lei, 15% anuale,
Pentru credit în suma de 20 000 dobînda flotantă, pe 12
lei, 12% anuale, dobînda
luni, comision de
Pentru credit în suma
flotantă, pe 24 luni, comision de
eliberare-200 MDL
de 20 000 lei, 16%
eliberare-2% comision pentru
comision pentru
anuale, dobînda
administrare-0,35% din soldul
administrare-4% din
flotantă, pe 12 luni,
creditului, metoda de rambursare suma creditului, metoda
DAE constitue 0%
a creditului — anuitate, DAE
de rambursare a
constitue 19,22%
creditului — anuitate,
DAE constitue
181,17%
Anuitate. Periodicitatea
platilor: lunar

Anuitate.
Periodicitatea
platilor: lunar

Lunar in transe
egale

"Credit garantat cu depozit
in USD, EURO"

MDL

MDL

pina la 90% din suma depozitului

plus 4% la rata dobinzii la
depozit, dar nu mai putin de
13% in MDL

17%

15%

"Credit garantat cu depozit
in MDL"

16%

Dobînda zilnică, ce o achită clientul:
∑% = Soldul creditului * % rata / 365
Ex.1 20000 MDL*13%/365 zile = 7,126 lei
Ex 2. 80000 МDL*16%/365 zile = 35,06 lei

pe termenul depozitului

Examinarea pachetului de documente pentru primirea creditului 100 MDL
Comision pentru eliberarea creditului, pina la 2% din suma
creditului

Pentru credit în suma de 50 000 lei, 16% anuale, dobînda
flotantă, pe 24 luni, comision de eliberare-2%, metoda de
rambursare a creditului — anuitate, DAE constitue 18,09%

Anuitate, transe egale sau grafic flexibil.
Periodicitatea platilor: lunar, pe sezon.

Credit
"OVERDRAFT"

MDL

pina la 5 salarii

15%

Credit "CARD"

MDL/USD/EUR
pina la 30 000 lei (fara
gaj)
30 001 – 75 000 lei
(fidejusiunea persoanei
terte)
75 000 si mai mult- cu
gaj

18%

Credit
"PREMIUM"

MDL

minim 75000 lei
maxim 1 000 000

12%

Credit
"INVESTITIONAL"

MDL

pina la 10 000 000

16%

Dobînda zilnică, ce
o achită clientul:
∑% = Soldul
creditului * % rata /
365
Ex.1 20000
MDL*15%/365 zile
= 8,2 lei
Ex 2. 50000
МDL*15%/365 zile
= 20,5 lei

Dobînda zilnică, ce o
achită clientul:
∑% = Soldul creditului
* % rata / 365
Ex.1 30000
MDL*18%/365 zile =
14,79 lei
Ex. 2. 50000 МDL
18%/365 zile = 24,65 lei

Dobînda zilnică, ce o
achită clientul:
∑% = Soldul
creditului * % rata /
365
Ex.1 400000
MDL*12%/365 zile =
131,51 lei
Ex 2. 500000
МDL*12%/365 zile =
164,38 lei

Dobînda zilnică, ce o
achită clientul:
∑% = Soldul creditului *
% rata / 365
Ex.1 400000
MDL*16%/365 zile =
175,34 lei
Ex 2. 500000
МDL*16%/365 zile =
219,77 lei

pina la 24 luni

pina la 24 luni

minim 6 luni maxim
180 luni

pina la 60 luni

Examinarea pachetului
de documente pentru
primirea creditului 100 MDL
Comision pentru
eliberarea creditului 1%
anual din soldul
creditului

Examinarea pachetului de
documente pentru primirea
creditului - 100 MDL
Comision pentru eliberarea
creditului 1% anual din
soldul creditului

Pentru credit în suma
de 2000 000 lei, 12%
anuale, dobînda
flotantă, pe 36luni,
comision anual -0,1%
din soldul creditului,
DAE constitue 12,1%

Pentru credit în suma de
2000 000 lei, 16% anuale,
dobînda flotantă, pe 36luni,
comision pentru eliberare 1% , comision anual -1%
din soldul creditului, DAE
constitue 17,79%

Examinarea pachetului de documente pentru
primirea creditului - 100 MDL
Comision pentru eliberarea creditului, pina la
1,5% din suma creditului

Pentru credit în suma
de 10 000 lei, 15%
anuale, dobînda
flotantă, pe 24 luni,
comision de
eliberare-1,5% , DAE
constitue 17,5%

Lunar; la sfirsitul
termenului de
creditare

Pentru credit în suma de
40 000 lei, 18% anuale,
dobînda flotantă,, pe 24
luni, comision pentru
eliberare-1,5%, DAE
constitue 19,67%

Lunar; la sfirsitul
termenului de creditare

Anuitate, transe egale
sau grafic flexibil.
Periodicitatea
platilor: lunar, pe
sezon.

Anuitate, transe egale sau
grafic flexibil.
Periodicitatea platilor:
lunar, pe sezon.

8. Documentele necesare pentru
obţinerea creditului

Pachetul necesar de
documente pentru
solicitarea unui credit:
- copia si originalul
actului de identitate al
solicitantului si
fidejusorului
- acte ce confirmă
activitatea
clientului(dacă există)
- alte documente la
solicitarea Bancii

Pachetul necesar de
documente pentru solicitarea
unui credit:
- copia si originalul actului
de identitate al solicitantului si
fidejusorului
- certificatul de salariu
pentru ultimele 6 luni
consecutive
- copia carnetului de muncă
- alte documente la
solicitarea Bancii

9. Formele de asigurare ale creditului
acceptate de bancă

pina la 30 000 lei (fara
asigurare)
30 001 – 100 000 lei
(fidejusiunea persoanei
terţe)
100 000 si mai mult- cu
gaj.
Pentru credite Impuls+
suma 150 000 lei cu
fidejusiune

pina la 30 000 lei (fara gaj si
fidejusor)
30 001 – 75 000 lei
(fidejusiunea persoanei terţe )
75 001 si mai mult- cu gaj

10. Efectele rambursării anticipate,
precum şi penalităţile aferente
contractului de credit
11. . Condiţiile în care rata dobânzii se
poate modifica până la rambursarea
integrală
12. Menţionarea faptului că la creditele
acordate în valută străină sau în
moneda naţională ataşate la cursul
valutei străine plăţile se vor modifica în
funcţie de evoluţia cursului leului
moldovenesc faţă de valutele străine, în
cazul în care plăţile vor fi efectuate în
moneda naţională
13. Modalitatea de aplicare a cursului
valutar la derularea creditelor acordate
în valuta străină sau în lei moldoveneşti
ataşate la cursul valutei străine

Pachetul necesar de
documente pentru
solicitarea unui
credit:
- copia si originalul
actului de identitate

pina la 5 000 lei (fara
gaj si fidejusor)

Pachetul necesar
de documente
pentru solicitarea
unui credit:
- copia si
originalul actului
de identitate al
solicitantului,
- pasaportul tehnic
al masinei

Pachetul necesar de documente pentru solicitarea unui credit:
- copia actului de identitate al solicitantului
- originalul carnetului de depuneri

fara asigurare cu
gaj

pina la 30 000 lei (fara gaj)
30 001 – 75 000 lei (fidejusiunea persoanei terţe
)
75 000 si mai mult- cu gaj

Depozit bancar

Pachetul necesar de
documente pentru
solicitarea unui
credit:
- copia si
originalul actului de
identitate al
solicitantului si
fidejusorului
- certificatul de
salariu pentru
ultimele 6 luni
consecutive
- copia carnetului
de muncă
- alte documente la
solicitarea Bancii

Pachetul necesar de
documente pentru
solicitarea unui credit:
- originalul actului
de identitate al
solicitantului si a
fidejusorului;
- documentele gajului
- actele de constituire si
bilantul contabil al firmei
- alte documente la
solicitarea Bancii

75 000 si mai multcu gaj

pina la 30 000 lei (fara
gaj)
30 001 – 75 000 lei
(fidejusiunea persoanei
terţe )
75 000 si mai mult- cu gaj

În dependenţă de fluctuaţia ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei, de rata inflaţiei şi evoluţia pieţei creditare, situaţia pe piaţa bancară.
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Serviciu suport clienti

www.energbank.com

/0 22/ 858 018, 264 718

office@energbank.com

Preşedintele Comitetului de Conducere al Băncii d- ul

Cazac I.

Pachetul necesar de
documente pentru
solicitarea unui credit:
- copia si originalul
actului de identitate al
solicitantului si
fidejusorului
- certificatul de
salariu pentru ultimele
6 luni consecutive
- copia carnetului de
muncă
- alte documente la
solicitarea Bancii

Penalitate la suma restanta a creditului şi dobînzii aferente în mărime de 0,2% din suma datoriei restante pentru fiecare zi de întârziere, Penalitate pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor contractuale în mărime de 0,1% din suma, pentru fiecare zi de neexecutare
sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale.

NOTA: informatia este descrisa conform cerintelor Regulamentulcu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor

Executor

Pachetul necesar de
documente pentru
solicitarea unui
credit:
- copia si
originalul actului
de identitate al
solicitantului
- certificatul de
salariu pentru
ultimele 6 luni
consecutive
- copia carnetului
de muncă
- alte documente
la solicitarea Bancii
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