web: www.acceptcredit.md
e-mail: info@acceptcredit.md
Tel. 076717389

Contract de credit de consum nebancar NR.

R9212

din

02.05.2019

Partea I. Dispoziții Speciale
Încheiat între: Organizația de Creditare Nebancară "ACCEPTCREDIT" S.R.L, cod fiscal 1016600040068, cu
adresa mun.Chisinau, str. Miron Costin 15/2, ap.73, denumită în continuare “Împrumutător” şi
Nume

Prenume

IDNP

Data Nasterii

Buletin de identitate

Telefon

XXXXXXXXXX XXXXXX
121215454666664 05.07.1980
B2555956
09456764
Denumit în continuare “Împrumutat”, Împrumutătorul și Împrumutatul își exprimă în mod liber, fără eroare sau
leziune consimțămîntul de a încheia prezentul Contract de credi de consum nebancar (în continuare ”Contract”)
și convin asupra următoarelor:
1. Condițiile împrumutului sunt următoarele:
1.1. Limita liniei de împrumut:
5 000
lei
1.2. Suma împrumutului oferită:
3 000
lei
44,1
1.3. Dobînda
lei pe zi
1.4. Comision pentru acordarea împrumutului
240
lei
1.5. Termenul de rambursare
15
zile
1.6. Data rambursării împrumutului:
12.05.2019
1.7. DAE
730%
3901,5
Total spre plată( 1.2.+(1.3.*1.5.)+1.4.)
lei
2. Eliberarea sumei împrumutului se va face la reprezentanțele împrumutătorului, sau prin transfer în contul
Împrumutatului indicat în cerere.
3. Rambursarea împrumutului se poate face în numerar la oricare din oficiile secundare ale împrumutătorului
sau:
- Prin transfer bancar la contul: O.C.N. "ACCEPTCREDIT" SRL. cod fiscal 1016600040068
BC “ENERGBANK” SA, ENEGMD22, IBAN: MD86EN000000222489514845MDL, specificîndu-se IDNP,
numele și prenumele.
- Direct de pe card bancar VISA sau MASTERCARD pe site: www.acceptcredit.md specificîndu-se IDNP,
numele și prenumele;
-Prin terminalele de plată: PAYNET; QIWI; BPAY; RUNPAY specificîndu-se IDNP, numele și prenumele.
- Prin intermediul site-rilor: oplata.md; paynet.md specificîndu-se IDNP, numele și prenumele.
4. Semnînd Contractul, Împrumutatul confirmă faptul examinării condițiilor contractului la reprezentanța
companiei O.C.N. "ACCEPTCREDIT" SRL.
5. Împrumutatul declară că Dispozițiile speciale contractuale sunt clare, că a fost pe deplin informat cu privire la
toate condiţiile prezentului Contract nemijlocit în ziua încheierii contractului şi declară că a înţeles aceste condiţii
și nu are necesitatea de-a folosi termenul de 15 zile calendaristice pentru a analiza informația oferită.
6. Îmi exprim expres acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
Împrumutător
O.C.N. "ACCEPTCREDIT" SRL
Inspectro credite
Simonov Eduard

_________

Împrumutat
Semnînd acest contract confirm că am studiat Dispozițile
Speciale și Dispozițile Generale ale prezentului contract

Nume Prenume
Semnat electronic la distanţă cu codul

_____________

Partea II. Dispoziții Generale a contractului NR.

R9212

din

02.05.2019

1. Declarații Generale
1.1 Prezentul contract este un contract de credit nebancar pentru consum ( în continuare contract).
1.2 Împrumutătorul este o organizație de creditare nebancară cu activitatea în domeniul acordării creditelor nebancare pentru persoane fizice.
1.3 Încheierea Contractului:
1.3.1
În cazul în care Contractul a fost încheiat la oficiu secundar, acesta intră în vigoare la semnarea de către ambele Părți;
1.3.2
În cazul în care Contractul a fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, se va respecta următoarea procedura:
1.3.2.1 Pe site-ul acceptcredit.md, Împrumutatul trebuie să completeze o Cerere unde se va indica Suma și Termenul creditului, în cazul în care
serviciile de plată prin card vor fi folosite, Împrumutatul va trebui să indice detaliile cu privire la cardul său, precum și să ofere (să încarce
electronic) alte date și documente necesare. Prin apasarea butonului ”Primește credit imediat”, va confirma acceptarea sa ca
Împrumutătorul să folosească datele de identificare ale Împrumutatului pentru evaluarea bonității (solvabilității) făcută de către Împrumutător
sau prin prestatori de servicii autorizați;
1.3.2.2 După completarea datelor necesare, în termen de 3 zile lucratoare Împrumutatul va primi o notificare despre rezultatele examinării cererii
prin SMS. În cazul rezultatului pozitiv, Împrumutatul va primi prin SMS un link către: Cererea de credit, Acordul cu privire la datele
personale, Informația precontractuală și un cod unic. În cazul în care este deacord cu aceste condiții semnează aceste acte prin
inroducerea codului.
1.3.2.3 Ulterior Împrumutatul va primi prin SMS un link către: Contractul de credit și un cod unic. În cazul în care Împrumutatul acceptă Dispozițiile
Speciale și Dispozițiile Generale a contractului, semnază contractul prin inroducerea codului. După care Împrumutatul va primi SMS cu link
către toate actele semnate.
1.3.2.4 Momentul în care Împrumutatul a inserat Codul de Accept și Suma de Credit a fost oferită Împrumutatului constituie faptul că Contractul a
fost încheiat între Părți prin mijloace de comunicare la distanță.
1.3.2.5 Prezentul Contract este un Contract de Credit nebancar încheiat la distanţă în condiţiile dispoziţiilor Legii nr.157 din 18.07.2014 despre
încheierea și executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum (Legea nr. 157). Este opţiunea Împrumutatului de a
încheia Contractul în condiţiile specifice ale Legii nr. 157. Contractul, încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (la email-ul
Împrumutatului sau la numarul de telefon/SMS) va avea aceeași valabilitate legală ca și contractele semnate pe suport de hîrtie sau
contractele semnate cu semnătură electronică;
1.3.2.6 Părțile vor stoca toată informația ce probează încheierea Contractului prin mijloace de comunicare la distanță.
1.4 Împrumutatul declară că este o persoană cu capacitate de exercițiu și capacitate plată deplină, care are dreptul să închee prezentul contract.
Semnînd Contractul, Împrumutatul este de acord să închee prezentul contract anume în ziua indicată mai sus. Împrumutatul declară că a fost pe
deplin informat cu privire la toate condiţiile prezentului Contract declară că a avut suficient timp să studieze amănunțit și să înțăleagă
consecințele sale juridice, dobînzele aplicate Împrumutului, penalitățile în caz de neexecutare a prevederilor prezentului contract şi declară că a
înţeles aceste condiţii, că sunt rezonabile şi proporţionale cu riscul şi cheltuielile asumate de Împrumutător.
1.5 Odată cu semnarea Contractului, Împrumutatul îi acordă Împrumutătorului dreptul de a procesa datele sale personale, inclusiv controlul
autenticităţii datelor din diferite baze de date publice şi/sau private sau de la terţi şi stocarea acestor date chiar și dupa executarea deplina a
contractului sau rezilierea acestuia. Împrumutătorul confirmă că va folosi datele primite exclusiv în scopul evaluării cererii de credit, realizării
Contractului și acordarea de servicii mai bune Împrumutatului. Împrumutătorul poate trimite datele împrumutatului către terțe părți, în situații
prevăzute de lege sau de prezentul Contract, cu scopul evaluării necesităților Împrumutatului sau în vederea oferirii acestuia de produse si
servicii.
1.6 Împrumutatul păstrează dreptul de revocare a contractului fără indicarea unor motive potrivit pct. 4.8;Exercitarea dreptului de a revoca unilateral
și anticipat Contractul în baza cererii depuse pe E-mailul Creditorului (info@acceptcredit.md) sau prin telefonul informativ (+373 78053333);
1.7 Orice litigiu apărut în legătură cu prezentul Contract va fi soluționat prin înțelegerea reciprocă a Părților sau Părțile pot numi un mediator
autorizat să soluționeze litigiul înainte de procesul de judecată. În cazul imposibilității de a soluționa litigiile în ordine extrajudiciară, litigiile vor fi
deferire instanțelor de judecată competente din Republica Moldova.
2. Obiectul Contractului
2.1 Prin prezentul contract, Împrumutătorul acordă Împrumutatului un împrumut oneros (cu dobîndă), numit în continuare ”Împrumut” în limita liniei
de împrumut, în interiorul căreia Împrumutatul poate prezenta cereri pentru oferirea împrumutului. Împrumutatul se obligă să restituie ”Suma
Împrumutului” și să achite dobînda și comisioanele prevăzute în Dispozițiile speciale punctul 1 al prezentului contract. Împrumutătorul este în
drept unilateral să definească o nouă Limită maximă a Liniei de Împrumut, la aprobarea Cererii noi a Împrumutatului.
3. Acordarea Împrumutului
3.1 În condițiile prevăzute de prezentul contract Împrumutătorul în baza Cererii scrise a Împrumutatului, în urma examinării datelor indicate în Cerere
acceptă să dea cu împrumut în limita liniei de împrumut suma prevăzută în Dispozițiile speciale punctul 1 al prezentului contract.
3.2 Împrumutul va fi eliberat Împrumutatului în numerar la reprezentanța O.C.N"ACCEPTCREDIT" S.R.L., sau prin transfer în contul
Împrumutatului indicat în cerere.
3.2.1 Împrumutul se consideră acordat în ziua eliberării banilor din casierie cu eliberarea ”Dispoziției de plată”, cu ce Împrumutatul este de acord.
3.2.2 În cazul în care Împrumutatul optează pentru transferarea creditului în contul curent bancar personal, declarat în Cerere, părţile agreează că
Data rambursării împrumutului va fi determinată de data în care a fost efectuat transferal bancar către contul curent bancar al Împrumutatului,
cu ce Împrumutatul este de acord.
3.2.3 Împrumutătorul nu percepe nici un comision de retragere a numerarului, respectiv de depunere numerar în vederea rambursării Creditului. Cu toate acestea,
unităţile bancare la care se va face retragerea în numerar a Creditului nebancar, respectiv, depunerea de numerar în vederea rambursării Creditului, pot să
perceapă astfel de comisioane. Creditorul nu este responsabil pentru plata unor astfel de comisioane și este responsabilitatea Împrumutatului de a se informa
cu privire la marimea acestora pînă la încheierea prezentului Contract.
1. Rambursarea Împrumutului
1.1 Din momentul efectuării plăţii împrumutului în interesul Împrumutatului, Împrumutatul îşi asumă obligaţia de a restitui împrumutul, plata taxei
aferente contractului şi dobînzii precum și alte comisioane dacă acestea au fost agreate de către părți, la data scadenței, conform condițiilor și
termenului indicat în Contract.
1.2 Toate plățile саrе rezultă din Contract vor fi efectuate de Împrumutat de regulă în numerar la unul din oficiile secundare ale Împrumutătorului.
1.3 Dacă data rambursării sumei împrumutului conform Dispozițiilor speciale, este o zi nelucrătoare, atunci plata va fi efectuată în ziua lucrătoare
imediat următoare.
1.4 Efectuarea plății împrumutului poate fi efectuată și de către o altă persoană.
1.5 În cazul rambursării anticipate a sumei împrumutului, plățile aferente Împrumutului rămîn neschimbate. Se va face recalculare pentru suma
dobînzii pentru fiecare zi de utilizare a sumei creditului. prevăzută în Dispozițiile speciale punctul 1 al prezentului contract.
2. Drepturile părților
2.1 Împrumutatul are dreptul să ramburseze anticipat împrumutul oricând, fără a-i fi percepute compensații sau comisioane suplimentare.
2.2 Împrumutatul are dreptul de a primi gratuit, la cerere, la încetarea Contractului ca urmare a rambursării integrale, un Certificat, care să ateste
faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre Părţi;
2.3 Împrumutatul are dreptul să primească, la cerere, în mod gratuit, la încetarea Contractului de Credit ca urmare a rambursării integrale, un
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document, inclusiv în format electronic, care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre Părţi;
Împrumutatul are la dispoziție 14 zile calendaristice în care poate revoca Contractul fără a invoca motive, printr-o cerere scrisă. În acest caz,
Împrumutatul va plăti ”Suma Împrumutului”,dobînda și comisioanele prevăzute în Dispozițiile speciale punctul 1 al prezentului contract valoarea
totală a împrumutului, pentru perioada dintre data acordării și data rambursării împrumutului.
Împrumutătorul are dreptul de a încasa ”Suma Împrumutului”,dobînda și comisioanele prevăzute în Dispozițiile speciale punctul 1 al prezentului
contract inclusiv penalităţile prevazute în Contract;
Împrumutătorul are dreptul să ia măsurile legale pe care le va considera necesare pentru recuperarea sumelor datorate de către Împrumutat;
Împrumutătorul are dreptul să prelucreze datele personale ale Împrumutatului în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind
protecţia datelor cu caracter personal.
Împrumutătorul are dreptul să transfere/cesioneze oricărei persoane, în mod liber și necondiţionat, drepturile și obligaţiile sale ce decurg din
prezentul Contract.
Obligațiile părților
Împrumutătorul se obligă să transmită suma împrumutului în numerar, la prezentarea Împrumutatului la filială, sau prin transfer în contul
Împrumutatului indicat în cerere, conform Dispozițiilor speciale punctul 1 al prezentului contract.
Împrumutătorul se obligă să recepţioneze plăţile scadente (penalităţile, dobînda, comisioanele, suma împrumutului).
Împrumutătorul se obligă să păstreze în confidențialitate(cu excepțiile prevăzute de legislație) informația primită de la Împrumutat în legătură cu
prezentul Contract.
Împrumutătorul se obligă să primească și să înregistreze reclamațiile de la Împrumutat și de a răspunde reclamațiilor depuse de Împrumutat în
termenul stabilit de legislație.
Împrumutatul se obligă să prezinte la completarea cererii, la întocmirea şi semnarea contractului, date complete şi veridice;
Împrumutatul se obligă să notifice imediat Împrumutătorul, în formă scrisă despre toate modificările parvenite în datele personale prezentate la
semnarea Contractului cum ar fi: modificarea locului de trai, serviciului, numărului de telefon, pierderea actului de identitate şi alte informaţii care
ar putea limita capacitatea sa de a executa obligaţiile asumate prin prezentul contract;
Împrumutatul se obligă să primească mijloacele băneşti împrumutate în modul şi termenii prevăzuţi de prezentul Contract;
Împrumutatul se obligă să restituie penalităţile, dobînda, comisioanele, suma împrumutului în termenul şi mărimea determinată de prevederile
prezentului Contract;
Împrumutatul se obligă să nu cesioneze/transmită obligaţia de rambursare a împrumutului integral sau parţial fără acordul scris al
Împrumutătorului.
Răspunderea Părților
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, Părţile contractante poartă răspundere
conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
Pentru neachitarea în termen a Sumei imprumutului stabilite conform pct. 1 Dispoziții speciale din prezentul contract, Împrumutatul
este obligat să plătească Împrumutătorului Dobînda conform p.1 din Partea I" Dispozițiile speciale " plus o penalitate în mărime 0,5%
din suma Împrumutului pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere, dobînda şi penalitatea se calculează pînă la data stingerii
complete a datoriei.
Dacă în termen de 30 zile din data scadentă a Sumei Împrumutului, Împrumutatul nu va achita suma împrumutului, Împrumutătorul va transmite
datele cu caracter personal despre Împrumutat și anume date ce se referă la numele, prenumele, patronimicul, data nașterii, codul personal,
suma datoriei și restanței către Companii de Colectare a Datoriilor precum și altor instituții care duc evidența datornicilor.
Prezentul contract poate fi reziliat în cazul neexecutării clauzelor contractuale stipulate, în conformitate cu prevederile Codului Civil al
Republicii Moldova, prin urmare Împrumutătorul are dreptul să inițieze procedura de reziliere unilaterală dacă Împrumutatul nu-și onorează
obligațiile stipulate în contract.
Prevederi finale
Notificările se consideră primite sau recepționate prin apelurile telefonice sau mesaje exediate către nr. de telefon, e-mail-ul expediat către
adresa electronică, conform datelor personale ale Împrumutatului.
Se consideră primită orice notificare expediată prin poștă la adresa conform datelor personale ale Împrumutatului, aceasta se consideră
înmînată și în cazul returnării ei de către oficiul poștal.
Toate divirgențile și litigiile apărute sau atribuite prezentului contract se soluționează de către părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se
ajunge la un acord, litigiile se judecă de către instanța judecătorească competentă sau se soluționează prin intermediul executorului
judecătoresc, după caz, conform legislației Republicii Moldova.
Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și acționeză pînă la executarea integrală a obligațiilor contractuale.
Prezentul Contract a fost elaborat, tiparit după caz, în două exemplare, în limba de stat cîte unul pentru fiecare Parte contractantă.

Împrumutător
O.C.N. "ACCEPTCREDIT" SRL
Inspector Credite
Simonov Eduard

_________

Împrumutat
Semnînd acest contract confirm că am studiat Dispozițile
Speciale și Dispozițile Generale ale prezentului contract
Nume Prenume

_____________

Semnat electronic la distanţă cu codul

