BC "Victoriabank S.A.

CONDIȚIILE CREDITULUI "STAR CARD"
Moneda creditului
Suma creditului (minimă / maximă)
Termenul creditului (minim / maxim)

Oportunității carduri de credit

MDL
Minim 3,000 Lei / maxim 150,000 Lei, mai mare de 100,000 Lei, Debitorul trebuie să fie proprietar al unui
bun imobil locativ .
până la 60 luni
Cardul de cumparaturi STAR de la Victoriabank, fiecare cumparatura este acum castigatoare, si va aduce
puncte sau rate fara dobanda in magazinele partenere STAR.
‧ Plata
cumparaturilor de pana la 12 rate cu dobînda 0%:
‧ La fiecare plata cu cardul STAR acumulati puncte STAR (1 punct = 1 lei):
- Bonus 10 lei in puncte STAR, la prima cumparatura efectuata cu cardul STAR;
- Pana la 15% din valoarea cumparaturilor efectuate la comerciantii parteneri;
- 0.25 % din valoarea cumparaturilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
- 0.1% din valoarea cumparaturilor efectuate la comerciantii din strainatate;
‧ Cu STAR CARD, va puteti indeplini extra dorintele – cumparaturile la partenerii STAR pot fi platite direct
din punctele acumulate.

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

Rata dobânzii este flotantă, stabilită pe baza indicelui de referință, în vigoare la data aprobării creditului, la
care se adaugă o marjă fixă a Băncii, stabilită prin decizia organului competent al Băncii.
Indicele de referință este ajustat semestrial.
‧ 0% pe parcursul perioadei de graţie. Perioada de graţie - până la 56 de zile;
‧ 13 % Rata dobânzii anuale în afara periodei de graţie;
Formula de calcul a dobânzii plătite lunar:
(Sold credit * rata anuală a dobânzii)/ Nr. de zile în an de facto (365 sau 366 zile în cazul anului bisect)*nr.
de zile între scadenţe.

Alte plăţi care nu sunt incluse în rata dobânzii

‧Comision utilizare ATM-uri şi POS-uri de la ghişeu pentru numerar- 2%;
‧Inițierea transferului prin intermediul canalelor de deservire la distanță- 2%;
‧Emiterea inițială a cardului - gratis;
‧Deservirea lunară a cardului de credit - 1,5 EUR, GRATUIT pentru cardurile emise pana la data de
01.12.2020 ( valabil3 ani pînă la expirarea cardului).
‧13.78% - DAE a fost calculată reieșind din suma creditului de 50,000 lei, pe un termen de 60 luni.

Dobânda anuală efectivă a creditului (DAE)

Modul de rambursare a creditului şi frecvenţa
plăţilor

Documentele necesare pentru obţinerea
creditului

‧Creditul
- Suma minimă obligatorie de plată reprezintă 5% din valoarea creditului utilizat, înregistrat în ultima zi
lucrătoare a lunii;
- Se pune spre plată în ultima zi lucrătoare a lunii curente;
- Se rambursează prin alimentarea contului de card până la data de 25 a lunii următoare.
‧Dobânda
- Se calculează zilnic din valoarea creditului utilizat;
- Se pune spre plată în ultima zi lucrătoare a lunii curente;
- Se rambursează prin alimentarea contului de card până la data de 25 a lunii următoare;
‧Buletinul de identitate;
‧Cererea de credit;
‧Documente care confirmă mărimea salariu de funcţie al solicitantului:
copia contractului de muncă al solicitantului sau certificatul emis de angajator, sau adeverința de salariu.

Formele de asigurare ale creditului acceptate de Fără garanţii
bancă
• Creditul poate fi achitat anticipat în orice moment;
• Comision de achitare anticipată nu se percepe;
Efectele rambursării anticipate, precum şi
• Penalităţile aferente contractului de credit 0.15 % de la suma datoriei restante pentru fiecare zi de
penalităţile aferente contractului de credit
restanţă;
• Comision pentru modificarea condiţiilor contractuale - 2 % din soldul creditelor .
Criteriile de eligibilitate pentru obținerea
creditului

Exemplu de calcul DAE

• să fie rezident al Republicii Moldova.
• să aibă vârsta minimă de 18 ani / maximă de 63 ani;
• vechimea la locul actual de muncă să fie minim 4 luni;
• să nu aibă o istorie creditară negativă;
• să nu dispună de datorii restante la alte credite/împrumuturi contractate;
Pentru o linie de credit în mărime 50,000 Lei, rata lunară este de maxim 2,500 Lei, şi dobânda lunară
maximă posibilă constituie 550.55 Lei. În total plata lunară maximă posibilă este de 3,050.55 Lei. DAE
(dobânda anuală efectivă) pentru creditul utilizat în numerar este de 13.78%, iar valoarea totală plătibilă
(suma creditului + toate costurile aferente) este de 60,323.62 Lei.
Calculele efectuate pot varia nesemnificativ având în vedere posibilitatea modificării numărului efectiv
de zile între scadenţe.

