BC "Victoriabank" S.A.

CONDIȚIILE LINIEI DE CREDIT "VISA INFINITE"

Moneda creditului

MDL

Suma creditului (minimă / maximă)

minim 500.000 / maxim 1.000.000

Termenul creditului (minim / maxim)

60 luni

‧0% pe parcursul perioadei de graţie. Perioada de graţie - pînă la 65 de zile;
‧14% - se calculează începînd cu a 36 zi după sfîrşitul lunii în care a fost efectuată operaşiunea din
contul creditului;
Rata dobânzii achitată de client (minimă / maximă), precum şi ‧Rata dobânzii este flotantă;
metoda de calculare a valorii absolute a ratei dobânzii
‧Formula de calcul a dobanzii plătite lunar:
‧Sold credit * rata anuală a dobânzii *nr. de zile între scadenţe / Nr. de zile în an de facto (365 sau
366 zile în cazul anului bisect).
‧Exemplu: Sold credit - 500.000 lei; Dobânda -14%; 500.000*14*31/366*100=5.928,96 lei

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

‧Comision pentru ridicarea numerarului din contul mijloacelor de credit - 2%
‧Emiterea iniţială a cardului - gratuit
‧Deservirea lunară a contului - 10 EUR
‧Deservirea lunară a cardului de credit - 40 EUR

Dobânda anuală efectivă a creditului (DAE)

‧DAE1 - 19,15% a fost calculată reieșind din suma creditului de 500.000 MDL utilizat în afara reţelei
comerciale, pe termen de 24 luni.
‧DAE2 - 6,15% a fost calculată reieșind din suma creditului de 500.000 MDL utilizat în reţeaua
comercială în perioada de graţie.

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor

‧Lunar în mărime de 5% din soldul creditului utilizat la finele lunii, dar nu mai puţin de 1.000 lei
‧Rambursarea definitivă - la cererea debitorului sau la cererea Băncii, în cazul încălcării
prevederilor contractuale.
‧Dobânda – lunar.

Documentele necesare pentru obţinerea creditului

‧Cererea de deschidere a cardului de credit;
‧Buletinul de identitate.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de bancă

Fără gaj

Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente ‧Creditul poate fi achitat anticipat în orice moment.
‧Comision de achitare anticipată nu se percepe.
contractului de credit
‧Comision pentru încălcarea termenului de plată - 5 EUR;
‧ să fie rezident al Republicii Moldova. În cazul persoanei care nu deţine cetăţenia Republicii
Moldova, să dispună de act de identitate ce atestă dreptul de şedere legală pe teritoriul Republicii
Moldova, să prezinte certificatul ce atestă impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, să
dispună de bun imobil în proprietate;
‧deţinerea obligatorie a bunului imobil în proprietate de către Debitor, în cazul în care suma
Criteriile de eligibilitate pentru obținerea creditului
contractului de credit este egală cu 500,000 MDL;
‧să posede o sursă de venit stabilă;
‧să deţină statutul de client VIP;
‧vârsta minimă - 23 de ani;
‧să nu aibă o istorie creditară negativă;
‧să nu dispună de datorii restante la alte credite/împrumuturi contractate.

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.

Exemplu de calcu

Pentru o linie de credit revolving (reînnoibilă automat) deschisă la cardul de tip Visa Infinite, în
sumă de 500.000 lei, rata lunară este de 25.000 lei, şi dobânda lunară maximă posibilă - 5.928,96
lei. În total plata lunară este de 30.928,96 lei. Dobanda anuală efectivă pentru creditul utilizat în
numerar este de 19,15%, iar valoarea totală platibilă (suma creditului+toate costurile aferente)
este de 576.403,0 lei. Dobanda anuală efectivă pentru creditul utilizat în reţeaua comercială şi
rambursat în perioada de graţie este de 6,15%, iar valoarea totală platibilă (suma creditului+toate
costurile aferente) este de 505.280,0 lei. Calculele efectuate pot varia nesemnificativ avînd în
vedere posibilitatea modificării numărului efectiv de zile între scadenţe.

