
INFORMAȚIE PRECONTRACTUALĂ 

  

1. Denumirea şi datele de contact ale Creditorului 
Creditor: Organizația de Creditare Nebancară 

O.C.N. „CREDIT MARKET” SRL, IDNO 
1018600050649 

Adresă: MD-2001, str. Ion Inculet 105/2, of.1, 
Chișinău, Republica Moldova 

Număr de telefon: +(373) 68 086 651 

Adresă de e-mail: info@ @creditmarket.md 
Pagină web: www.simplucredit.md 

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului 

de credit  
Tipul de Credit:  Сredit pe termen scurt 

Valoarea totală a creditului              
Înseamnă plafonul sau sumele             
totale puse la dispoziţie în 
 temeiul contractului de credit 

 
De la 1000 Pîna la 20 000 lei 

Condiţiile care reglementează 
tragerea creditului 
Înseamnă modul şi momentul de 
obţinere a banilor 

Off-line – suma creditului va fi 
disponibilă debitorului la partenerii 
menţionaţi ai Creditorul. 

Durata contractului de Credit Pîna la 31 zile 
Rambursarea sumei de credit și a 
dobânzii creditului, penalităților, 
precum și a altor costuri sau 
comisioane contractuale trebuie să fie 
făcută până la data finală de plată. 

Suma totală pe care va trebui să o 
achitaţi 
Înseamnă suma capitalului debitor 
plus dobânda şi posibilele costuri 
aferente creditului 

 
Având în vedere calculul total al DAE la 
648% anual 

3. Costurile creditului 

Rata dobânzii aferente creditului sau, 
dacă este cazul, diferite rate ale 
dobânzii care se aplică contractului de 
credit 

Rata dobânzii este fixă, va constitui: 
1,8 % zilnic 

Dobînda anuală efectivă (DAE). 648 % 

http://www.simplucredit.md/


Costul total al creditului exprimat ca 
procentaj anual din valoarea totală a 
creditului. 
DAE vă ajută să comparaţi diferite 
oferte 

DAE variază în funcție de suma și 
durata creditului, indicate în contract 
 

Costuri aferente 
Orice alte costuri rezultate din 
contractul de credit 

Comisioane principale: 
 
Comision de Examinare și Aprobare a 
Cererii, plată pentru examinarea și 
aprobarea cererii debitorului de 
primire a creditului, în suma 
specificată (doar în cazul creditului pe 
Termen Lung); 
 
Comision de Administrare a creditului 
este o plată pentru administrarea 
creditului, în suma specificată. Pentru 
creditul pe Termen Scurt, care este 
primul credit la Creditor, acest 
comision se achită doar în cazul în care 
nu ați rambursat Suma de credit până 
la Data Finală de Plată 

 Comisioane opționale: 
 
Comision de Oferire a Numerarului se 
plătește pentru oferirea creditului în 
numerar la alegerea Dvs., în loc de 
transfer bancar.  Pentru Creditul pe 
Termen Scurt, care este primul credit 
la Creditor, acest comision se achită 
doar în cazul în care nu ați rambursat 
Suma de credit până la Data Finală de 
Plată; 
  
Comisionul încasat pentru operațiuni 
de plată în cazul efectuării plăților 
anume prin intermediul băncilor 
comerciale, în mărimea încasată de 
bancă (la moment 5 lei/plată). 
 



Compensație de Rambursare 
Anticipată se plătește în cazul 
rambursării anticipate a sumei oferite 
de credit și celeilalte remunerații 
contractuale (doar în cazul creditului 
pe Termen Lung); 
 
Comision de Restructurare, calculat 
din suma curentă la balanța creditului, 
pentru procesarea, examinarea și 
acceptarea cererii Dvs. de 
restructurare a creditului, editarea 
documentației necesare și semnarea 
acesteia. 
 
Comision de Gestiune la Prelungire se 
plătește pentru prelungirea Datelor de 
Plată; 

Pentru obţinerea creditului sau 
pentru obţinerea creditului conform 
clauzelor şi condiţiilor convenite, este 
obligatoriu să se încheie: 
— un contract de asigurare pentru 
garantarea creditului, sau 
— un contract privind un alt serviciu 
accesoriu, 
În cazul în care costurile acestor 
servicii nu sînt cunoscute de creditor, 
acestea nu sînt incluse în DAE 

     
 
 
 
Nu. 
 
 
 
 
 
 
Nu. 

Costuri în caz de întârziere la plată 
Plăţile neefectuate ar putea să aibă 
consecinţe grave pentru 
dumneavoastră (de exemplu, vânzare 
silită) şi să îngreuneze obţinerea de 
credite 

În caz de întîrziere a termenului de 
plată veți fi penalizat cu: penalitate de 
întirziere 2.0 % pe zi, aplicată sumelor 
restanțe (dacă există); Restanța 
contractuală neachitată. 

4. Alte aspecte juridice importante 

Dreptul de retractare 
Aveți dreptul să vă retrageți din 
contractul de linie de credit în decurs 
de 14 zile calendaristice 

 
Da 

Rambursare anticipată  



Aveţi dreptul la rambursare anticipată 
totală sau parţială a creditului în orice 
moment 

Da 

Dreptul la un proiect de contract de 
credit 
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi 
gratuit un exemplar al proiectului de 
contract de credit Această dispoziţie 
nu se aplică în cazul în care, în 
momentul cererii, Creditorul nu 
doreşte să încheie contractul de credit 
cu dumneavoastră 

 
 
 
Da 

Perioada de timp pe parcursul căreia 
Creditorul este ţinut să-şi respecte 
obligaţiile precontractuale 

Această informație este valabilă 15 zile 
din data prezentării prezentei forme, 
cu excepția cazului în care debitorul a 
refuzat expres să folosească perioada 
de 15 zile pentru evaluarea prezentei 
informații precontractuale. 

5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul 
comercializării la distanţă a serviciilor financiare 
a) Referitoare la Creditor 

Înregistrarea Organizația de Creditare Nebancară 
„CREDIT MARKET” SRL, IDNO 
1018600050649 

Autoritatea de supraveghere Agenția pentru Protecția 
Consumatorilor și Supravegherea 
Pieței 
Adresă: MD-2012, str. Vasile 
Alecsandri, 78, Chișinău, Republica 
Moldova 
Linie fierbinte: 022 74-14-64 
Apel gratuit din raioanele republicii: 
080028028 

b) Referitoare la contractul de credit 

Exercitarea dreptului de revocare Debitorul în termen de 14 
(paisprezece) zile calendaristice după 
încheierea contractului poate revoca 
contractul, în conformitate cu legea, 
fără a invoca motive. În asemenea caz 
debitorul va rambursa creditorului 
suma oferită de credit și va plăti 



dobânda legală aferentă acesteia de la 
data oferirii sumei până la data 
rambursării acesteia. Pentru a-și 
exercita dreptul menționat, debitorul 
va transmite o notificare unilaterală de 
revocare a contratului menționând 
numele, prenumele și numărul 
contractului. 
 
Consecințele neexercitării dreptului de 
revocare  conform dispozițiile și 
condițiilor descrise mai sus, reprezintă 
imposibilitatea de a înceta contractul 
prin intermediul dreptului de revocare. 

Legea luată de creditor ca bază pentru 
stabilirea relaţiilor cu debitorul 
înainte de încheierea contractului de 
credit 

 
Legislația Republicii Moldova. 

Regimul lingvistic Informația și dispozițiile contractuale 
vor fi furnizare în limba 
română/moldovenească. Cu 
consimțământul debitorului, Creditorul 
are intenția de comunica în limba 
română/moldovenească pe perioada 
contractului. 

c) Referitoare la căi de atac 
Existenţa şi posibilitatea recurgerii la 
o procedură extrajudiciară de 
contestare şi la o cale de atac 

Litigiile dintre creditor și debitor 
trebuie soluționate prin negocieri. 
Debitorul trebuie să aibă dreptul de a 
apela la mediere în cazurile și în 
maniera prescrisă de lege. 

 


