BC "Victoriabank S.A.

CONDIȚIILE CREDITULUI "MAGIC"
Promoție 15 iunie - 15 septembrie 2017
Moneda creditului
Suma creditului (minimă / maximă)
Termenul creditului (minim / maxim)

Rata dobânzii achitată de client (minimă /
maximă), precum şi metoda de calculare a
valorii absolute a ratei dobânzii

Alte plăţi care nu sunt incluse în rata
dobânzii (minime / maxime)

MDL
minim - 3.000 / maxim - 100.000
minim - 6 luni / maxim - 60 luni
6% anual (flotantă) - stabilită până în luna octombrie 2017;
9.9% anual (flotantă) - pentru restul perioadei de deservire a creditului.
Rata dobânzii este flotantă.
Formula de calcul a dobanzii plătite lunar:
Sold credit * nr. de zile între scadenţe * rata dobânzii / 365 sau 366 zile în cazul anului bisect.
· Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei; (până la acordarea creditului)
· Comision de administrare lunară: 0,40% de la soldul creditului;
· Comision unic administrativ:
- 1.5%, min. 100 lei din suma creditului destinat necesităților de consum pentru clienţii cu istorie creditară pozitivă;
- 2%, min. 100 lei din suma creditului destinat necesităților de consum pentru clienţii fără istorie creditară;
- 0% din suma creditului refinanțat din cadrul altor instituții financiare sau creditare.
Excepțiile de neaplicare a comisionului sunt indicate în Tarifele pentru deservirea persoanelor fizice în cadrul Băncii;
Taxa de colectare - stabilită în contractul de colaborare încheiat între Bancă şi Compania de colectare, calculată de la
suma recuperată a plăţilor restante (angajament cu scadenţă imediat).

Dobânda anuală efectivă a creditului (DAE)

15.73%
DAE a fost calculată reieșind din suma creditului de 100,000 lei, pe termen de 60 luni, în condiții promoționale.

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa
Anuitate - lunar în rate egale creditul și dobânda aferentă.
plăţilor

Documentele necesare pentru obţinerea
creditului

1. Cerere de credit;
2. Documente care certifică veniturile lunare ale solicitantului:
- Adeverinţa de salariu și/sau certificatul care confirmă primirea pensiei militare şi/sau alte pensii;
- Carnetul de muncă sau contractul de muncă în original, sau copiile autentificate de către angajator.
3. Buletin de identitate şi fişa de însoţire în original, inclusiv a soţului/soţiei (după caz);
4. Bonul de plată pentru ultima lună pentru 1 din serviciile comunale la alegere (după caz);
5. Dovada deținerii în proprietate a unui bun imobil (după caz);
6. Alte documente suplimentare (după caz).

Formele de asigurare ale creditului
acceptate de bancă

Fără gaj

Creditul poate fi achitat anticipat în orice moment. Comision de achitare anticipată nu se percepe.
Pentru plăţile efectuate cu întârziere vi se va percepe:
- de la suma creditului restant: dobânda majorată cu 5 puncte procentuale, pentru fiecare zi de reţinere a plăţilor la
Efectele rambursării anticipate, precum şi
credit;
penalităţile aferente contractului de credit
- de la suma dobânzii restante: penalitate în mărime de 0.25% din soldul dobânzii restante pentru fiecare zi de întârziere.
Banca poate iniţia procedura de executare silită în cazul în care nu vor fi restituite în termen şi în volum deplin două
tranşe ale creditului şi/sau ale plăţilor aferente, sau nu vor fi executate alte obligaţiuni ce rezultă din contractul de credit!

Criteriile de eligibilitate pentru obținerea
creditului

· să fie cetăţean al Republicii Moldova şi să dispună de viză de domiciliu;
· să posede o sursă stabilă de venit provenită din: salariu sau pensie militară, alte pensii cu excepţia pensiilor legate de
limita de vârstă;
· să aibă o vârsta minimă de 23 de ani, vârsta maximă - limitată de cerinţele faţă de vârsta de pensionare;
· să posede o vechime de muncă la locul actual de lucru - minim 6 luni;
· rata lunară de rambursare a creditului să nu depăşească 50%, sau 40% (după caz) din venitul net mediu lunar.

Condiţiile în care rata dobânzii se poate
modifica

Rata dobânzii poate fi modificată în funcție de rata de refinanțare a Băncii Naționale, de rata inflației și de evoluția pieței.
Banca notifică despre aceasta Debitorul, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte.
Totodată, rata dobânzii poate fi revizuită/renegociată în legătură cu necesitatea aplicării prevederilor Legii nr. 202 din
12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori și actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei din
domeniu.

