
Clasificare VB: Secret Comercial - uz intern

Credite pentru capital circulant,                

Linii de credit                      
Credite investiționale Overdraft la cont curent

Creditele din resursele proiectelor administrate 

de IP OGPAE

Creditele din resursele                                           

programului EU4Business - EBRD

1. Moneda creditului MDL, EUR, USD MDL, EUR, USD MDL, EUR, USD MDL, EUR, USD MDL, EUR

2. Valoarea totală a creditului (minimă/maximă) - -
minim - 10,000 MDL                              

maxim - 10,000,000 MDL
în dependență de proiect maxim - 3,000,000 EUR

Flotantă: 12.90-15.50% anual (MDL);

8.25% anual (EUR); 8.75% anual (USD)

Flotantă: 12.90-15.50% anual (MDL);

8.25% anual (EUR); 8.75% anual (USD)

Flotantă: 16% anual (MDL);

9.5% anual (EUR); 10% anual (USD)

Fixă: 9.0% anual (MDL);                                         

Flotantă: 12.60% anual (MDL);                              

7.33% anual (EUR); 9.36% anual (USD)

Flotantă: 15.90% anual (MDL);

8.192% anual (EUR); 

4. Durata contractului de credit (minim/ maxim) Maxim - 36 luni Maxim - 120 luni Maxim - 12 luni Maxim - 120 luni Minim - 36 luni Maxim - 48 luni

Comision de acordare - 1-2%;

Comision de administrare - 0.5-1%;

Comision de neutilizare - 2-3%;

Comision de prelungire -1%. 

Comision de acordare - 1-2%;

Comision de administrare - 0.5-1%;  

Comision de acordare - 1.5%;

Comision de prelungire -1%.

Comision de acordare - 0.5%;

Comision de neutilizare - 0.75%.

Comision de acordare - 1.5%;

Comision de administrare - 0.5%;

Comision de neutilizare - 0.75%.

6. Dobânda anuală efectivă a creditului şi informaţia 

expusă la art.4 punctul (3) din Legea privind 

contractele de credit pentru consumatori, după caz

x x x x x

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

negociate cu clientul, anuitate.

In rate conform proiectului,            

negociate cu clientul.

In rate conform proiectului,                

negociate cu clientul.
In rate conform proiectului, negociate cu clientul. In rate conform proiectului, negociate cu clientul.

8. Documentele necesare pentru obţinerea creditului Conform politicii interne a Bancii Conform politicii interne a Bancii Conform politicii interne a Bancii Conform politicii interne a Bancii Conform politicii interne a Bancii.

9. Formele de asigurare ale creditului acceptate de 

bancă

Gajul prin control asupra mijloacelor 

bănești din contul debitorului; Gajul 

bunurilor acceptate de bancă, care să 

acopere suma creditului; Fidejusiunea:  

conducători/ asociați/ acționari/ membri

Gajul prin control asupra mijloacelor 

bănești din contul debitorului; Gajul 

bunurilor acceptate de bancă, care să 

acopere suma creditului; Fidejusiunea:  

conducători/ asociați/ acționari/ membri

Gajul prin control asupra mijloacelor 

bănești din contul debitorului; 

Gajul prin control asupra mijloacelor bănești din 

contul debitorului; Gajul bunurilor acceptate de 

bancă, care să acopere suma creditului; 

Fidejusiunea: conducători/ asociați/ acționari/ 

membri

Gajul prin control asupra mijloacelor bănești din contul 

debitorului; Gajul bunurilor acceptate de bancă, care 

să acopere suma creditului; Fidejusiunea:  

conducători/ asociați/ acționari/ membri

11. Condiţiile în care rata dobânzii se poate modifica

Rata dobânzii va fi modificată de către Bancă, în 

dependență de evoluțiile Indicelui de Referință.                                                           

La solicitarea clientului; La decizia băncii (Banca 

este în drept să modifice în mod unilateral rata 

dobânzii stabilită conform contractului de credit, în 

dependenţă de: rata stabilită de IP OGPAE, rata 

de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, rata 

inflaţiei, evoluţia pieţei financiare).

Rata dobânzii va fi modificată de către Bancă 

semestrial (la 20 mai și 20 noiembrie a fiecărui an),  în 

dependență de evoluțiile Indicelui de Referință.                                                               

La solicitarea clientului; La decizia băncii (Banca este 

în drept să modifice în mod unilateral rata dobânzii 

stabilită conform contractului de credit, în dependenţă 

de: evoluția pieței financiare bancare, rata de 

refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, rata 

inflaţiei, evoluţia pieţei financiare).

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

Nu se aplică. Nu se aplică. Nu se aplică. Nu se aplică. Nu se aplică.

13. Modalitatea de aplicare a cursului valutar la 

efectuarea plăţilor aferente creditelor acordate în 

valuta străină sau în moneda naţională ataşate la 

cursul valutei străine

Nu se aplică. Nu se aplică. Nu se aplică. Nu se aplică. Nu se aplică.

Semnăturile: Executor şi numărul de telefon:

Vicepreşedinte Vasile Donica L.Ş. Malaireu C. 0-30-30-31-22

Data: „15” martie 2023

La solicitarea clientului; La decizia băncii (Banca este în drept să modifice în mod unilateral rata dobânzii stabilită conform 

contractului de credit, în dependenţă de: rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, rata inflaţiei, evoluţia pieţei 

financiare).

10. Efectele rambursării anticipate, precum şi 

penalităţile aferente contractului de credit
Penalități la suma Creditului restant - dobânda majorată plus 5 puncte procentuale, se adaugă suplimentar la rata dobinzii a creditului, care se aplică la suma neachitată a creditului conform contractului (angajament cu scadenţă 

imediată).

Comision pentru rambursare anticipată - 2% (se aplică în cazul refinanţării creditului, la suma rambursată anticipat).

5. Alte plăţi decât rata dobânzii aferente creditului, 

care sunt incluse în costul total al creditului Comisionul de acordare se aplică la valoarea creditului acordat.

Comisionul de administrare se aplică anual (la creditele pentru capital de lucru și la creditele investiționale), începând cu al 2-lea an, la soldul existent la începutul fiecărui an de utilizare a creditului.

Comisionul de prelungire se aplică la valoarea Liniei de credit care este prelungită.

Comisionul de neutilizare se aplică zilnic (la Liniile de credite, overdraft, credite din resursele EBRD) de la suma neutilizată a creditului/liniei de credit/overdraft.

Informaţie cu privire la condiţiile de eliberare a creditelor de către B.C. „Victoriabank” S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite

3. Rata dobânzii aferentă creditului, fixă / flotantă 

(minimă / maximă), precum şi metoda de calculare a 

ratei dobânzii aferente creditului prin intermediul a cel 

puţin două exemple reprezentative

Tipurile de credite acordate persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător

Exemplu 2: Sold credit - 50,000 EUR; Rata dobânzii anuale - 8.5%; Dobânda lunară se va calcula în modul următor: 50,000 * 8.5%/100% * 30/360 = 354.17 EUR

Exemplu 1: Sold credit - 100,000 MDL; Rata dobânzii anuale - 13%; Dobânda lunară se va calcula în modul următor: 100,000 * 13%/100% * 31/360 = 1119.44 MDL

Formula de calcul a dobînzii = Soldul creditului * Rata dobânzii anuale%/100% * Nr. zile calendaristice lunare/360 zile
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