BC "Victoriabank S.A.

CONDIȚIILE CREDITULUI "CARD DE CREDIT MAGIC" acordat în perioada promoţiei 11.11.2016 -28.02.2017
Moneda creditului

MDL
minim 3.000 / maxim 20.000;
Suma creditului (minimă / maximă)
maxim 4 salarii lunare de funcţie.
Termenul creditului (minim / maxim)
minim 6 luni / maxim 24 luni
14%
Rata dobânzii este flotantă.
Rata dobânzii achitată de client (minimă / maximă), Formula de calcul a dobanzii plătite lunar:
precum şi metoda de calculare a valorii absolute a Sold credit * rata anuală a dobânzii *nr. de zile între scadenţe / Nr. de zile în an de facto (365 sau 366 zile în
ratei dobânzii
cazul anului bisect);
Exemplu: Sold credit - 20.000 MDL; Dobânda -14%; 20.000*14*31/366*100=237,2 lei

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

‧Comision pentru perfectarea pachetului de documente - 80 MDL;
‧Comision unic administrativ:
- 2,5% din suma creditului aprobat;
- 0% din suma creditului refinanțat din cadrul altor instituții financiare sau creditare.
‧Emiterea inițială a cardului - gratis;
‧Deservicrea lunară a contului - gratis;
‧Deservirea lunară a cardului de credit - 0,5 EUR.

Dobânda anuală efectivă a creditului (DAE)

‧18.64%
‧DAE a fost calculată reieșind din suma creditului de 20.000 lei, pe termen de 24 luni cu rata dobînzii de
14%.

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

Creditul – lunar, în rate egale (în perioada promoţiei se acordă perioada de graţie la achitarea creditului până în luna martie 2017);
Dobânda – lunar, în decurs de 30 de zile calendaristice.

Documentele necesare pentru obţinerea creditului

‧Cererea de credit;
‧Buletinul de identitate;
‧Adeverinţa de salariu eliberată de angajator;
‧Carnetul de muncă și/sau legitimaţia de pensionar;
‧Documentul, care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil;
‧Ultimul bon de plată pentru energia electrică, telefon;
‧Poliţa de asigurare medicală obligatorie.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de
bancă

Fără garanţii sau fidejusiunea unei persoane (de gradul I, II sau terţă) ce deţine un bun imobil.

Efectele rambursării anticipate, precum şi
penalităţile aferente contractului de credit

‧Creditul poate fi achitat anticipat în orice moment;
‧Comision de achitare anticipată nu se percepe;
‧Penalităţile aferente contractului de credit - 0.15% de la suma datoriei restante pentru fiecare zi de
restanţă;
‧Comision pentru încălcarea termenului de plată - 50 MDL.

‧să fie cetăţean al Republicii Moldova şi să dispună de viză de domiciliu;
‧să posede o sursă de venit stabilă;
‧vârsta minimă - 23 de ani, iar termenul final de achitare a creditului nu poate depăşi vârsta de pensionare,
Criteriile de eligibilitate pentru obținerea creditului stabilită de legislaţia RM în vigoare (pentru beneficiarii de pensie, legată de limita de vârstă, la cardurile
sociale Victoriabank, vârsta maximă pentru femei - 62 și pentru bărbați - 67);
‧vechimea de muncă la locul actual de lucru - minim 12 luni;
‧să nu aibă o istorie creditară negativă;

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.

