CONTRACT DE ÎMPRUMUT
nr. ......
semnat la ..................

mun. Chişinău

Prezentul contract este încheiat între:
O.M. “CREDITE PENTRU TOŢI” S.R.L. înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova cu număr unic de
identificare/cod fiscal(IDNO) 1009600019699, care acţionează în baza statutului, numită în continuare „Împrumutător”, pe de o parte, şi
Persoana fizică, Dl(na) ............................. anul naşterii ............, identificat(ă) prin buletinul de identitate ................ din ................., eliberat
de către of. ..., valabil pînă la ......... cu IDNP ..........., domiciliat(ă) în .............. domiciliul permanent: ............... numit(ă) în continuare
„Împrumutat”, pe de altă parte, ambele în continuare numite „Parte” sau după caz „Părţi", au încheiat prezentul Contract privind
următoarele:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul Contract, Împrumutătorul se obligă să transmită cu împrumut Împrumutatului mijloace băneşti în condiţiile prevăzute de
prezentul Contract, iar Împrumutatul se obligă să primească şi să restituie Împrumutătorului: suma împrumutului, dobînda,
comisioanele şi penalităţile prevăzute.
II. MODUL ŞI TERMENELE DE ACORDARE A ÎMPRUMUTULUI
2.1. Împrumutătorul acordă Împrumutatului un împrumut în sumă de ................. MDL. Suma împrumutului se eliberează
Împrumutatului, în 24 ore din momentul acceptării cererii şi semnării prezentului Contract.
2.2. Pentru acordarea împrumutului, Împrumutatul achită Împrumutătorului o dobândă aferentă sumei împrumutului, în
mărime de ................... MDL. Dobânda este fixă şi indispensabilă de suma împrumutului acordat.
2.3. Pentru semnarea Contractului, Împrumutatul va achita un comision unic în sumă de ……………… MDL.
2.4. Comisionul indicat în pct. 2.3. se achită de către Împrumutat la momentul semnării Contractului. Suma împrumutului nu va fi
eliberată Împrumutatului dacă nu va fi achitat comisionul unic pentru acordare.
III. MODUL ŞI TERMENUL DE RAMBURSARE A ÎMPRUMUTULUI
3.1. Împrumutul bănesc se acordă pe un termen .................................. luni.
3.2. Împrumutul bănesc şi toate plăţile aferente a prezentului contract devin scadente la data de .................
3.3. Imprumutatul va rambursa împrumutul conform graficului indicat în Anexa nr. 1 a prezentului contract.

3.4 Împrumutatul are posibilitatea de a achita suma împrumutului integral, după expirarea primei luni din momentul
încheierii prezentului contract, achitînd o dobîndă fixă în mărime de .......................... MDL.
3.5.Rambursarea anticipată a împrumutului. In cazul în care Împrumutatul achita împrumutul, în tot sau în parte, la o dată anterioară
celei de scadenţă, Împrumutatul are dreptul să solicite calculul datoriei la zi. Vor fi considerate anticipate, plățile în mărime de cel puțin o
rată integrală stabilită conform Anexei nr.1 a prezentului contract.
3.5.1. In cazul în care Împrumutatul achită orice sumă datorată conform prezentului Contract, Imprumutatul va achita dobanda calculată la
zi pentru suma restantă a împrumutului conform condițiilor menționate la p.3.3. a prezentului Contract.
3.5.2. In cazul în care Imprumutatul intenționează să achite toate sumele plătibile conform prezentului Contract Împrumutatul va plăti mai
întîi toate sumele scadente şi datorate conform contractului, va plăti capitalul rămas al Împrumutului asupra căruia se va calcula dobanda la
zi pentru suma restantă a imprumutului conform condițiilor menționate la p.3.3. a prezentului Contract.
3.6. Toate plăţile achitate de către Imprumutat către Imprumutător conform prezentului Contract vor fi plătite în numerar la oficiul
Împrumutătorului/ prin transfer la contul bancar indicat în dispoziții generale a prezentului contract prin MobiasBanca/in oficiile poștale pe
întreg teritoriul R.M/prin terminalele de plată QIWI. În cazul în care ziua rambursării va fi o zi de odihnă sau de sărbătoare, declarată
conform legislaţiei, rambursarea împrumutului se va efectua în ziua lucrătoare următoarei datei scadente.
3.7. Orice plată efectuată de Împrumutat în favoarea Împrumutătorului va fi destinată în primul rînd achitării: sumei împrumutului,
dobînzii, comisioanelor, penalităţii şi dobînzii de întîrziere prevăzute de prezentul Contract.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. În baza prezentului Contract, Împrumutătorul îşi asumă următoarele obligaţii:
4.1.l.Să transmită suma împrumutului în numerar, la prezentarea Împrumutatului, în termenul stabilit în pct. 2.1 al prezentului Contract.
4.1.2.Să recepţioneze plăţile scadente (împrumutul, dobînda, comisioanele, penalităţile).
4.1.3. Să examineze cererea de prelungire a termenului de achitare a împrumutului depusă de către Împrumutat în condiţiile stabilite în pct.
2.6 - 2.8 şi în caz de acceptare a acesteia să semneze acordul adiţional stabilit în pct. 2.9 al Contractului, în caz de refuz a cererii de
prelungire a termenului de achitare a împrumutului – să informeze verbal Împrumutatul.
4.2. În baza prezentului contract Împrumutatul îşi asumă următoarele obligaţii:
4.2.1. Să prezinte, la întocmirea şi semnarea contractului şi anexei la acesta, date complete şi veridice;
4.2.2. Să notifice în termen de 24 ore 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 inclusiv mobil, pierderea actului de
identitate şi alte informaţii care sunt importante şi ar putea limita capacitatea sa de a executa obligaţiile asumate prin prezentul contract;
4.2.3. Să primească mijloacele băneşti împrumutate în modul şi termenii prevăzuţi de prezentul Contract;
4.2.4. Să achite la semnarea prezentului Contract comisionul pentru acordare;
4.2.5 Să restituie suma împrumutului, dobînzii, comisioanele, penalitatea şi dobînda de întîrziere în termenul şi mărimea determinată de
prevederile prezentului Contract;
4.2.6. Să nu cesioneze/transmită obligaţia de rambursare a împrumutului integral sau parţial fără acordul scris al Împrumutătorului.
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, Părţile contractante poartă
răspundere conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
5.2. În cazul în care, Împrumutatul, după semnarea prezentului Contract, nu va ridica suma împrumutului, pînă la sfirşitul zilei de lucru a
Împrumutătorului, ultimul are dreptul să rezilieze prezentul Contract, unilateral fără a restitui comisionul unic de acordare achitat la
semnarea prezentului Contract;
5.3.Pentru neachitarea la scadenţă a plăţilor lunare stabilite conform pct. 3.4 din prezentul contract, Debitorul va plăti o penalitate
in mărime fixă, în sumă de 25 ( douăzeci si cinci) MDL pentru fiecare zi de întîrziere.
5.4. În cazul în care Împrumutatul nu va rambursa suma împrumutului şi dobînda în termenul prevăzut de prezentul contract,
Debitorul va plăti o dobindă de întîrzire în mărime de 3% din datoria restantă (suma împrumutului şi dobînda) pentru fiecare zi
de întîrziere lucratoare.
5.5 Dacă în termen de 15 zile din data scadentă a platii lunare, Împrumutatul nu va achita suma scadentă, dobînda, comisioanele stabilite
în Contract sau acordul adiţional, penalitatea şi dobînda de întîrziere calculată, Împrumutătorul va expedia la adresa Împrumutatului o
inștiințare cu aviz recomandat. Expedierea inştiintarii recomandate va majora datoria Împrumutatului cu 10 lei. In cazul în care

debitorul nu intreprinde nici o masură pentru a rambursa datoria timp de 15 zile după expirarea termenului de plată a ratei lunare,
Imprumutătorul se va deplasa la domiciliu/serviciu debitorului pentru al preîntîmpina despre raspunderea contractuală. Vizita la domiciliu
/ serviciu va majora datoria Imprumutatului cu 100 lei. Vizita în afara mun. Chișinău va majora datoria cu 300 lei. Dacă in termen de 15
zile din data scadentă a plății lunare, Imprumutatul nu va achita suma imprumutului, Imprumutatorul va transmite date cu caracter personal
despre Imprumutat și anume date ce se referă la numele, prenumele, patronimicul, data nașterii, codul personal, suma datoriei și restanței
către Biroul Istoriilor de Credit și colectare a datoriilor precum și altor instituții care duc evidența datornicilor.
5.6. Dacă in termen de 30 zile din data scadentă a plății lunare, Imprumutatul nu va achita suma scadentă, dobinda, comisioanele stabilite în
Contract sau acordul adițional, penalitatea și dobinda de intirziere calculată, Imprumutatorul va expedia la adresa Imprumutatului o
reclamație cu aviz recomandat prin care va notifica despre mărimea plăţilor scadente şi cheltuielilor suportate, ce urmează a fi achitate de
către Împrumutat. Expedierea reclamației recomandate va majora datoria Împrumutatului cu 20 lei.
5.7.Dacă în termen de 45 zile din data scadentă a platii lunare, Împrumutatul nu restituie în mod stabilit în contract suma împrumutului,
dobînda, penalitatea și dobinda de întirziere, Imprumutătorul reziliază unilateral contractul de împrumut. Prin urmare, va expedia la
adresa împrumutatului o notificare prin care va solicita restituirea integrală a împrumutului, dobînda, penalitatea și dobinda de
intirziere în termen de 15 zile din momentul expedierii notificării. Daca după expirarea a 15 zile din momentul expedierii notificării
privind rezilierea anticipată, imprumutatul nu restituie suma datorată, Imprumutatorul care este reprezentat de Compania de colectare a
datoriilor INCASO este în drept să înainteze acţiune în instanţa de judecată pentru a încasa forţat suma împrumutului, inclusiv dobînda
calculată, comisioanele, penalitatea şi dobînda de întîrziere, cheltuielile suportate pentru înştiinţare, taxa de stat şi cheltuielile pentru
serviciile juridice cu solicitarea sechestrării bunurilor Împrumutatului, în vederea executării actelor judecătoreşti. Cheltuielile pentru
serviciile juridice prestate de Compania de colectare a datoriilor INCASO vor fi suportate de Imprumutat, care vor constitui
24%-50% din suma restanta.
5.8. În cazul în care după survenirea circumstanţelor expuse în pct. 5.5., Împrumutatul va achita benevol suma împrumutului, inclusiv
dobînda calculată, comisioanele, penalitatea şi dobînda de întîrziere, precum şi cheltuielile suportate pentru înştiinţare, Împrumutătorul se
obliga să retraga acţiunea depusă în instanţa de judecată cu condiţia restituirii de către Împrumutat a cheltuielilor de achitare a taxei de stat.
5.9.Odată cu solicitarea eliberării unui împrumut, Împrumutatul îi acordă Împrumutătorului dreptul de a procesa datele
personale ale Împrumutatului, inclusiv controlul autenticităţii datelor şi a statutului creditar al acestuia şi stocarea acestor date,
chiar şi după executarea sau rezilierea contractului, acordă dreptul Împrumutătorului să furnizeze informaţia despre istoria
creditară a Împrumutatului către orice structura publica sau privata, iar în cazul în care Împrumutatul este în întîrziere de plată
sau altfel nu execută integral prezentul contract, să facă public datele sale şi să transmită aceste date catre Compania de colectare a
datoriilor Incaso , precum şi altor structuri.
5.9.1.Un eventual succesor al Împrumutătorului sau a Împrumutatului va prelua atât drepturile, cât şi obligaţiunile părţii respective din
Contractul de împrumut. Împrumutătorul este în drept fără acordul Împrumutatului: să vîndă, să transfere, să cesioneze sau altfel să
dispună, în tot sau în parte, de drepturile şi/sau obligaţiile sale din Contractul de împrumut. După notificarea Împrumutatului,
acesta va executa prestaţia sa în beneficiul noului creditor. Împrumutatul nu este în drept fără acordul scris al Împrumutătorului: să vîndă,
să transfere, să cesioneze sau altfel să dispună, în tot sau în parte, de drepturile şi/sau obligaţiile sale din Contractul de
împrumut.
5.9.2 Prezentul contract poate fi reziliat în cazul neexecutării clauzelor contractuale stipulate, în conformitate cu prevederile
Codului Civil al Republicii Moldova, prin urmare Imprumutătorul are dreptul să inițieze procedura de reziliere unilaterală
dacă imprumutatul nu-și onorează obligațiile stipulate în contract.
VI. FORŢA MAJORĂ
6.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare a
survenit în urma unui eveniment excepţional, forţă majoră, în care se include dar nu se limitează la: incendiu, inundaţie, cutremur de
pământ, războaie, efectele punerii în aplicare a actelor emise şi/sau acţiunilor întreprinse de către organele publice centrale şi/sau locale,
precum şi a organelor de forţă a Republicii Moldova, altor evenimente excepţionale, imprevizibile şi inevitabile.
6.2. În caz de survenire a evenimentelor de forţă majoră, Partea supusă acţiunii evenimentelor indicate, suspendă termenul de executare a
obligaţiilor contractuale pe perioada de acţiune a forţei majore şi a consecinţelor acestor evenimente numai în cazul în care a efectuat
notificarea în scris, celeilalte Părţi despre survenirea forţei majore în termen de 5 zile din data producerii evenimentului dat.
6.3. Dacă forţa majoră acţionează mai mult de o lună sau când devine evident că aceste evenimente şi/sau consecinţele lor vor depăşi acest
termen, Părţile vor negocia condiţiile de executare a prezentului Contract. În caz de nerealizare a unei înţelegeri amiabile oricare dintre
Părţi este în drept să renunţe în mod unilateral executarea obligaţiilor contractuale şi să rezilieze prezentul Contract înainte de termen, cu
repunerea părţilor în poziţia de pînă la survenirea circumstanţelor de forţă majoră.
VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
7.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către Părţi şi este valabil pînă la executarea deplină a obligaţiilor asumate.
7.2. Orice modificare a Contractului este valabilă numai dacă este întocmit în formă scrisă şi semnată de ambele Părţi contractante.
7.3. Dacă orice prevedere a prezentului Contract va fi declarată nevalabilă sau recunoscută ca fiind nevalabilă, celelalte clauze ale
prezentului Contract nu vor fi afectate, şi Părţile vor înlocui prevederea nevalabilă cu o altă prevedere similară, corespunzătoare legislaţiei
în vigoare şi scopurilor Părţilor.
7.4. Prezentul Contract este guvernat de legislaţia Republicii Moldova. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului Contract se
vor soluţiona după posibilitate pe cale amiabilă, în cazul în care nu este posibilă soluţionarea pe cale amiabilă, părţile se vor adresa în
instanţele de drept competente ale Republicii Moldova.
7.5. Prezentul Contract a fost întocmit în limba de stat, în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă.
7.6. Împrumutatul declară pe propria răspundere că la momentul semnării prezentului Contract dispune de capacitate de de
exerciţiu deplină, nu este influenţat de nimeni pentru a comite asemenea acţiuni, nu este în stare de afect, nu se află sub influenţa
alcoolului şi a substanţelor narcotice.
7.7. Litigiile în baza contractului dat se vor soluţiona în instanţa de fond la sectorul Botanica.

ÎMPRUMUTĂTOR /
/
__________________________
(semnătura)
L.Ş.

ÎMPRUMUTAT /
/
__________________________
(CITIT ŞI APROBAT, semnătura)

