
 

 
 

O.C.N. “TOP CREDIT” S.R.L., 
codul fiscal 1017600006971 

cod IBAN MD30ML000000002251330600 
B.C. ”MOLDINDCONBANK” S.A., cod MOLDMD2X330 

MD 2012, mun. Chișinău, str. Columna 90, et.1 
tel.: + 373 22 256 006; + 373 67 256 006 

www.topcredit.md; e-mail: info@topcredit.md; 

 

CREDITOR   
 

semnătura, ștampila.                                                                
 

DEBITOR 
   

semnătura 

 

Informaţie precontractuală 
1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit 

Creditor 
Adresă 
Nr. telefon* 
Adresa de e-mail* 
Adresa web* 

OCN Top Credit SRL 
mun. Chișinău, Str. Columna 90, et.1 
+373 67 256 006, +373 22 256 006 
info@topcredit.md 
www.topcredit.md 

Client 
Adresă 

 

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare 

Tipul de credit “Consum direct” MDL 

Valoarea totală a creditului 50 000,00 MDL 

Durata contractului de credit 24 luni 

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Va trebui să achitaţi următoarele: 
Rate lunare a câte 3032.46 MDL timp de 24 luni. *Pentru creditele 
acordate în valuta EUR, împrumutul va  fi rambursat echivalent în 
MDL conform cursului oficial al BNM în ziua operaţiunii, cu 
condiția că cursul nu va fi mai mic decât cel afișat de BNM la data 
acordării creditului. 
Dobînda şi/sau costurile se plătesc în modul următor: 1. 
Comision scadent; 2.Dobînda scadentă, 3.Împrumut scadent; 
Creditorul poate stabili în mod independent succesiunea plăților 
cu ce Debitorul este de acord. 

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

72778,98 MDL, 
*Pentru creditele acordate în valuta EUR, suma totală variază în 

dependență de cursul oficial al BNM în ziua operaţiunii convertit în 
MDL. 

3. Costurile creditului 

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

39,00% , calculata de la soldul creditului; 
Comision de administrare lunar in marime de 0,00% calculat de 
la suma initiala a creditului ; Comision unic de debursare de la 
suma inițială a creditului 0,00%  

Dobînda anuală efectivă (DAE)-Costul total al creditului exprimat 
ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.DAE vă ajută să 
comparaţi diferite oferte 

39,00%  
 

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 sunt cunoscute de 
creditor, acestea nu sunt incluse în DAE 

 
 
 
 

Costuri în caz de întîrziere la plată 
 

Vi se va percepe 0,04%  pe zi pentru plăţile efectuate cu 
întîrziere din suma restantă 

4. Alte aspecte juridice importante 

Dreptul de revocare -Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de 
credit în termen de 14 zile calendaristice 

Da 

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

Da 

Consultarea unei baze de date 
Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare 
este respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin  
lege sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică 

Dreptul la un proiect de contract de credit-Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit.  

 

http://www.topcredit.md/
mailto:info@topcredit.md

