


















Anexa Nr. 2 la
REGULAMENTUL PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

a O.C.N. "INVISTA" S.R.L.

coNDr$II^E CRXDITUTUI'T.ETAIL"

lMoneda credinrlui MDt

Suma credinrlui (minim-rnaxim) ]\dinim I 000,00 MDL Maxim
150 000,00

MDL
Termenul credinrlui (minim-maxim) !,[inim 3luni - Maxim 36luni

Rata dobAnzii achitatl de Debitor 0,00 96 anual

Alte plEgi c:rre nu sunt incluse

in mta dob6nzii Comision fls administpre lunar;

Minim 0O % - Maxim 1,0 % @in suma

DAE

Dob6nda anualtr efecti!,[ a creditului
Minim 0,00%

Maxim54,52%
A fct calctlatl reiegind din suma creditului de 50 000,00 MDL pe operoad[ de 12 luni.

Modul (anuidqi, rate, integrzl)

si firecverrFplEtilor Anuitate- lurar, in rate

Documentele necesare

pentru obginerea credinrlui

o Buletinul de identitate gi figa de tnso$re in original a Debitorului.
Dupd ca":

o Buletinul de identitate gi figa de insoqire tn original a sojului/sogiei
Debitorului;

o Actele de proprietate pentru bunurile imobildmobile (proprietatea

Debitorului/sugului Debitorului)
Dupd ca, O.C.N. "IIryIS'TA" SRL pete solicita prezentarea altor documente.

Formele de asigurare ale creditului
acceptate de O.C.N. "INVISIA" SRI

Cmtract de fideiusirme.

caz O.C.N. INVISTh- SRI

a

dicitaunul saudoi

Efectele ramburslrii anticipate

precum gi penalitljile aferente

contactului de credit

o Creditul poat€ fi achitat anticipat tn orice moment:
Comision pentm achitare anticipat[ este

0,0 yo

Penalittrgile aferente Corracnrlui de credit:

Pentru neachitarea creditului gi comisioanelor aferente Contractului de

credit, Debitorul ra achita cltre O.C.N. "INVISTA" SRL o penalitate in
mtrrime de 0,01 % de la suma neachitatl, pentm fiecare zi de intirziere;

Criteriile de eligibilitate

pentru obginerea creditului

o SI fre cettrpan al Republicii Moldova 9i sd dispuntr de viztr de domiciliu;
o SI posede o surs[ de venit stabil[, virsta minimtr - 18 ani;
o SI nu dispund de datorii resurnte in cadrul unei sau mai -ai multor

instituqii financiare sau creditare.

O.CN. "II\[[STA: SRI hi rezervtr dreporl de a emmina gi acorda credite chiar gi

acelor persene care nu lnmrnesc tmte criteriile de eligibilitate p€ntru
obtinerea

crditului.
Dreptul la revocarea Clientul are dreptul la renungarea la Contractul de credit pe perioada de

14 zile calendaristice din data semnErii acestuia.
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Ane:<a Nr. 3 la
REGULAMENTUT PRIVIND PRESTAREA SERVICILOR

a O.C.N. "INVISTA" S.R.L.

CONDITIII.E CREDMULUI "CREDM FARA GAT'

Moneda crediurlui
Suma crediurlui

Termenul crediurlui (mini m -

Rata dob6nzii achitat{ de Clieot

Alte pligi care nu sunt incluse
in rata dobdnzii

DAE
DoMnda anuali efectiv{ a crediului

Modul (anuitl$, rate, integral)

Documentele necesare

pentru oblinerea crediuJui

Formele de asigurare ale creditrlui accept*e de
O.C.N. "I}IYISTA" SRI

Efectele ramburslrii anticipate
precum 9i penalitS$le afererrte C-ontracnrlui de

credit

Criteriile de etigibilitate
pentru obginerea crediului

MDt/USD/EUR
l![inim l0m,mMDL - Mlim 2000m,mMDL

Minim 3 luni - MCIdm 36 luni
l\dinim 12 96 anual
Mo<im 30%antral

-Madm 1,0% @insuma
Minim l2,25{o
Madm ffi,Y%o

A fost calculatl reiegind din suma imprumutlrlui de 50 000,00 MDL pe o peroadtr de 12 luni.
. ln coarformitce cu prevederile ilt p alin s) din Legea Nr. f20f8 cu privire la

organiza;iile de creditare nebancare DAE-ul pentnr creditele nebancare acodate de
cltre O.C.N. INVISIA S.RL. nu

o Buletinul de identitate gi figa de lnsojire tn original a Clientului.
Dup{caz:

o Adeverinfa de salariu gi/sau certificate ce confirmtr venitlrl Clienurlui;
o CanrenrVContractul de muncl a Clieotrlui;
. Buletinul de identitate gi frga de insojire in original a soprlui/sogiei Clieourlui gilsau

a Fidejnsorului;
o AdeveriuF de salariu gVsau certificate ce confirml veoiurl sogului/sogiei gVsau a

Fidejr:sorului;
o CarneirVC,ontractuldemunclsoplui/soliei.
o Actele de proprietate penur.r bunurile imobildmobile (proprieatea

ClientuluVsoliei/s'ugului Clientului gi/sau a Fidejusorului).
caz O.C.N. "II{VISTA' SRL poate solicita prezentarea altor documente.

o Contractdefidejusiune;

r Crediul poat€ fi achitat aoticipat in orice moment:
Comision peotnr achitare anticipacl este:

1,0 % din valoarea creditului rambursat anticipat, daci perioada de timp dintre rambursarea

anticipatl 9i rezilierea convenit{ a Contractului de credit este mai mare de un an;

0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dac{ perioada de timp dintre rambursarea

anticipattr gi rezilierea convenitl a Contracrului de credit este mai micl de un an.
r PenalitXfile aftrente C-mtmctlui de credie
a) Pentru nerestituirea Creditului in termenele stabilite potrivit Contractului de

Credit, Clientul va achita citre O.C.N. "IIWISTIf' SRL o dobAnd[ de intirziere in
mirime de 0,01 96 de la zuma neachitattr, pentru fiecare zi de i:ntirziere.

o Str fie cetipean al Republicii Moldova 9i sI dispunl de viztr de domiciliu;
o Raportul dintre serviciul datoriei gi veninui RSDV nu trebnrie si deplgeasci 4O %;
r Str pooede o surs[ de venit stabill, virsta minimtr - 21 ani;
o SI nu dispunl de datorii restante in cadrul unei sau mai mai multor instituqii

financiare sau creditare;

O.C.N. "II{\IISTIt'' SRt tgi rezervl dreptul de a examina gi acorda credite chiar gi acelor

care nu intrunesc toate critertle de elieibilitate pentru obtinerea creditului.

Clientul are dreptul la renunfarea Ia Contractul de credit pe perioada de

14 zile calendaristice din data semndrii acestuia.

Drepml la revocarea

caz O.C.N. IN\rIST/t'' SRt



Anexa Nr. 4la
REGULAMENTUL PRIVIND PRESTAREA SERVICILOR

a O.C.N. "INVISTA" S.RL.
coNDqu.E CREDTTUTUT "CREDTT CU GAr

Moneda crediurlui MDL/USD/EUR

Srrmn credifirftri l\dinim 50om,mMDL MCIdm 1m0(m,m MDL

Termenul creditului (minim-Daxim ffiinim 3luni MCIdm 36 luni

Rata dobdnzii achitad de Client
lftinim
MCIdm

Rata dobAnzii este fixtr.

12 % anual (echivaleourlratei 1,0 % luaar)
36 % anual (echivalentul mtei 3,0 % lunar)

Alte pltrqi care tru sunt incluse
in rata dobinzii

Minim 0,0 % (r" *-. *3ffiS-tffi;'ffi,,-.".u,*r*,.
DAN

Dob6nda anualtr efectivl a crediurlui
A

Minim 12,25%
Mddm 54,48%

fost calculati reiegind din suma imprumutului de 50 000,00 MDL pe o peroadl de 12luni.
. ln confumitate crr prerrederile art 9 alin e) din I-qea Nr. ll20l8 cu privire la

organizaliile de creditare nebancare DAE-ul peotru creditele nebancare acordate de
c&e O.CN. II{VISIA S.RL. nu depEseste &,6 %.

Modul (anuidgi, rate, integral)
Anuitxe - lunar, in rate egale.

Documentele nesssare

pentru obdnerea crediurlui

o Buletinul de identitate 9i figa de insoqire in original a Clientului.
o Extras valabil din Registnrl bunurilor imobile pentru bunuVbunurile imobile ce

urmeaztr a fi gajate (ipotecate);
r Actele ce confirml drepurl de proprietate anrpra btrnului/bunurilor imobile ce

urmeaztr a fi gajate (ipotecate).

DapE caz:
o Adeverinqa de salariu gVsau ceriificate ce confirm{ veaiarl Clientului;
o CametuVContracurl de munc{ a Clientului;
o Buletinul de identitate 9i frga de insolire in original a sotului/sotiei Clientului gVsau

a Fidejusorului;
o Adeverinfa de salariu gi/sau certificate ce confirmil venitul soguluVsoliei gi/sau a

Fidejusorului.
Dup{ caz O.C.N. "Ii.IVISTA"" SRL poate solicita prezentarea altor documente.

Formele de asigurare ale creditului
acceptate de O.CN. aI.{VIS'IA" SRL

o C"ontractdefideiusiune;
Dup[ caz O.C.N. 'TIWISTA' SRL poate solicita unul sau doi Fidejusori suplimentar.

o C-mtmct de ipotecn (investit crr formullt er<ecrrtorie)

inreeistrat la' Aeentia Servicii hrblice".

Efectele ramb,urslrii anticipate
precum $ p€nalid$le aferente

Contracnrlui des,edit

r Crediuil poate fi achiat anticipat in orice moment:
C-omision pentru achitare anticipatl este:

1,0 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dac{ perioada de timp dintre rambursarea

anticipatE gi rezilierea convenitl a Contractului de credit este mai mare de un an;

0,5 96 din valoarea creditului rambursat anticipat, daci perioada de timp dintre rambursarea

anticipat{ gi rezilierea convenitl a Contractului de credit este mai micl de un an.

o Peoali4ile aferente C.ontractului de credit
b) Pentru nerestituirea Geditului in termenele stabilite potrivit Contractului de

Credit, Clientul va achita c{tre O.C.N. "II\rr'ISTA' SRL o dobAndd de intirziere in
m{rime de 0,01 % de la zuma neachitattr, pentru fiecare zi de intirziere.

Criteriile de eligibilime
pentru obginerea creditului

o SI fie cetljean al Republicii Moldova 9i str dispunl de vizl de domiciliu;
. Raportul dintre serviciul datoriei 9i venituri RSDV nu trebuie str depfteascl 4O %;
o Str posede o zurd de venit stabil{, virsa minim{ - 21 ani;
o Str nu dispuntr de datoril restante in cadrul unei sau mai mai multor institrgii

financiare sau creditare;
O,C.N. "II\ft/ISTA" SRL lgi rezervl dreptul de a examina gi acorda credite chiar gi acelor persoane

care nu intrunesc toate criteriile de eligibilitate pentru ob$nerea creditului.

Drepurl Ia reyocarea
a Clientul are dreptul la renunlarea la Contractul de credit pe perioada de

14 zile calendaristice din data semndrii acestuia.


