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1. SCOPUL
Rpgulamentul descrie criterii de analiza a cererilor de credit, componentele costului total al serviciilor,

modalitdlii de calcul a penalitatilor, in scopul gestionarii relaliilor cu clienlii.
Beneficiarii acestei proceduri sunt angajatii cu functia de ofiter credite.

2. DISPOZITII GENERALE

Scopul acestei proceduri este de a asigura angajatii cu un ghid referitor la verificarea informatiei oferita

de clientii Iute Credit (date personale, locul de trai, date de contact, informatii despre angajare si venituri)

si in acelasi timp evaluarea eligibilitatii clientilor pentru un credit, precum si punerea la dispozitia

clientului a informatieiprevazttte de lege.

DESCRIBREA DETALIATA

Tipuri de angajare

Se folosesc urmatoarele tipuri de angajare:

. Aneajat oficial - angajat al unei companii inregistrate cu salariu oficial.

. Angajat oficial MAI - angajat al unei institutii de stat cum ar fi, Ministerul Afacerilor Interne,

Ministerul Apararii si Ministerul .Iustitiei (Politia, Politia de Frontiera si Armata, Penitenciare, etc.) cu

salariu oficial.
. Antreprenor - Proprietar (fbndator/cofondator si/sau director) al unei companii inregistrate sau

detinator al unei activitati licentiate (patenta).
. Liber profesionist- persoana care practica o activitate pe cont propriu si are o sursa de venit stabila

(ofera spatii in arenda, stilisti, constructori, etc.) ;

. Pensionar - persoana care nu lucreaza si a carei principala sursa de venit este pensia de virsta;

. Fermier - persoana a carei sursa principala de venit provine din activitatea agricola (cresterea si

vinderea culturilor si/sau anirnalelor domestice), fondatori ale Gospodariilor taranesti.
. Client care primeste/efectueaza transferuri de bani - persoana a carei sursa unica de venit sunt

transferurile de peste hotare primite in Moldova sau persoanacare efectueaza transferuri de peste hotare

in Moldova; persoanele care traqsfera bani din Moldova nu pot fi calificate in acest tip de angajare.
. Angajat in strainatate - persoana angajata la o persoana fizicaljuridica sau practica o activitate

antreprenoriala in strainatate, si isi poate demonstra angajarea prin prezentarea documentelor

corepunzatoare (contracte de munca, extrase de cont );
. Somer - persoanele care nu au nici o sursa de venit si nu practica nici o activitate achitata - sunt

permanent refuzate.

Durata de lucru in functie de tipul de angajare

Toate tipurile de produse creditare - Client nou
Client nou presupune acel client care nu a beneficiat de nici un credit in cadrul Iute Credit

Sunt careva limitari ale durzit'ei de angajare pentru careva tipuri specifice de angajare.

Toate tiprurile de produse de creditare - Client repetat

Client repetat presupune acel client care a avut cel putin un credit inchis sau inchis prin refinantare.

Nu sunt restrictii pentru durata de angajare pentru oricare tip de angaiare, cu exceptia produselor creditare

oferite cu gajarea automobilului.
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3.3 Limitele de virsta

Lirnita de virsta pentru toti clientii ICM este: 18 - 70 ani (inclusiv).

Limita de virsta pentru clientii care benefi ciaza de produse creditare cu gajarea automobilului este

cirprinsa intre 21 si 65 ani.

3.4 Veniturile clientilor

Veniturile clientului pot fi formate din diferite componente, dupa cum urneaza:

. Venitul net - salariul oficial mentionat in contractul de munca al clientului sau pensia (pentru

pensionarii de virsta)

' Venit aditional - o sursa de venit, alta decit venitul oficial/net (chirii, remitente)
. Venit din acitvitatea agricola - venit generat din cresterea si/sau vinderea culturilor si/sau animalelor.

Activele agricole sunt indicate in cimpuri dedicate in software-ul intern, unde se calculeaza automat

valoarea lor agricola.

Veniturile clientului contribuie la stabilirea capacitdgii de platd a clientului iar verificarea acestora are

drept scop evitarea supraindatordrii.
in procesul de anahzd a capacitdlii de platd, a creditelor, O.C.N. "IUTE CREDIT" S.R.L. iqi rezervd

dreptul de a verifica cele declarate de cdtre client in surse independente. Adilional, fiecare client va semna

o declaralie pe propria raspundere privind veridicitatea veniturilor comunicate.

3.5 Cerin{e de eligibilitate, comune pentru toti Clien(ii.

Toti clientii, indiferent de vdrstd, tipul de angajare qi venituri trebuie sd indeplineascd urmdtoarele cerinle:

. Clienlii noi trebuie sd aibd o adresd de domiciliu in RM (s6 fie cetdlean cu adresa de reqedinld satt

defindtor al permisului de ;edere). Apatrizii nu pot fi aprobati.
. Clientul trebuie sd menlioneze o adresd de locuinld permanentd,. Dacd clientul declard cd nu are o

locuin{6 permanentd sau ofiterul de credite are indoieli rezonabile cu privire la informaliile furnizate,

clientul va fi respins. Ortografia numelor de strdzi (in caz de indoieli) ar trebui s[ fie verificat[ pe

www.google.com.
. In fiecare cerere se indica codul postal, care poate fi gasit folosind:

http : //www.posta. md/ro/postal-code.html
. Clientul trebuie sd detina nuflrar GSM sau telefon fix (cel pulin unul dintre acestea).

. Avdnd in vedere intdrzierile in actualizareabazei de date Cadastru, este permisd acceptarca dovezilor

scrise de excludere / qtergere a interdicliilor asupra bunurilor imobiliare, prezentate de Clienli.
. Cererile de credit trebuie sd confind informafii despre persoana alternativa de contact (nume, rela]ie cu

Clientul, telefon).
. Persoanele cu dizabilitdli care nu au posibilitate sd citeascd, sd infeleagd sau s5 semneze contractul de

credit sau sd-Ei exprime, intr-un anumit fel, acceptarea condiliilor contractului de credit nu pot fi aprobate.

. Persoanele care prezintd un comportament inadecvat (stare de ebrietate alcoolica/narcotica, brutal,

compoftament suspect) sau care nu furnizeazd informaliile solicitate trebuie respinse cu motivul

corespunzdtor.
. Beneficiarul final al cre{itului trebuie sd fie detinatorul contractului de credit. Dacd ofiterul de credite

identifica ca creditul este pentru o alta persoand, alta decdt Clientul, aprobarea creditului este interzisd.

. Clientul trebuie sd aibd o istorie creditard acceptabild conform regulilor de creditare in vigoare la

momentul depunerii cererii de credit, care va fi verificatd in cel pulin un birou al istoriilor de credit.

3.6 Documente necesare pentru depunerea cererii de credit



' Clientul trebuie sa delind buletinul de identitate al cetateanului RM sau Buletin de identitate provizoriu
sau un permis de Eedere temporard / permanentd. Permisele de qedere temporare trebuie sa fie valabile pe

to ata dur ata creditului.
t
{ Clientul fdrd buletin de identitate / premis de sedere sau cu document expirat va fi refuzat

' Toate tipurile de documente menlionate (cu exceptia permiselor de sedere temporara/permanenta)
trebuie sd fie valabile cel pulin in ziuain care clientul intenlione azd sdsemneze contractul de credit.

' Angajalii in strdindtate trebuie sd prezinte o dovadd, a angajdrii lor (contract de muncd sau prestare

servicii cu o persoand juridicd I fizicd), o patenta sau un permis de muncd ;i / sau de Eedere eliberat de

autodtalile din strdindtate.
. Clientul cu remitente trebuie sd prezinte

cazurile, clientul trebuie sd prezinte cel putin
de la data depunerii cererii de credit.

4. Motive de refuz:

dovada primirii sau expedierii remitenlelor. Pentru toate

2 dovezi (extrase bancare, chitante) din ultimele 90 de zile

Motivul de refuz Descrierea motivului
Date false llientul minte sau furnizeaza date false intentional

Persoana suspicioasa
llientul are un comportament inadecvat (stare de cbrietate
rlcoolica/narcotica, comportament agresiv) sau refuza sa
"aspunda la intrebarile acordate.

3xperienta scurta de angajare lientul nu are durata de munca necesara la servicir"rl curent

Virsta mai mica decit limita minima
\plicabil pentru tmele categorii de angajare r-rnde limita
ninima este 21 sau24 ani.

Virsta mai mare decit limita maxima Aplicabil pentru clientii cu o virsta ce depaseste 70 ani

Somer lientul este de fapt neangajat si nu are careva ocupatii/venitur

Venituri sub limita minima aprobata Veniturile clientului nu ii permite eliberarea unui credit

lientul nu este disponibil
3lientul nu este disponibil (nu raspunde la apeluri sau nu poate
[i gasit). In acest caz, persoana de contact va fi apelata pentru e

qasi numarul corect de telefon al clientului.
Buletin de identitate expirat Buletin de identitate expirat

nterdictii inbaza de date Cadastru
llientul are interdictii pe proprietate, detectate in Itegistrul
3unurilor imobile.

lientul a uitat telefonul acasa Clientul a uitat telefonul acasa

Numarul maxim de credite active A depasit numarul maxim adniisibil de credite paralele
Clientul nu detine informatii despre
msaiator

Clientul nu poate
sau

furniza nici o informatie despre angajatorul

ipsa domiciliului in buletin lientul nu are domiciliu

Venituri ocazionale
Clientul nu are un venit permanent/stabil, doar venituri
rcazionale

lntentia de a lua imprumut pentru alta
)ersoana

Slientul are intentia sa ia credit pentru alta peisoana



5. Componentele costului total al serviciilor

Componentele costului total al serviciilor sunt:

- toate costurile, inclusiv dobinda, comisioanele, taxele gi orice alt tip de costuri pe care

f trebuie sd le suporte consurnatorul in legdturd cu contractul de credit gi care sint
I

, cunoscute de creditor, precum qi taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii

aferente contractului de credit, in special valoarea medie a primelor de asigurare,

comisionale applicate de institufiile care elibercaza nemijlocit banii cdtre client sint

incluse in cazul in care oblinerea creditului sau oblinerea acestuia potrivit clauzelor qi

condiliilor prezentate este condilionatd de incheierea unui contract de servicii.

Astfel, ecualia fundamentald, care stabileqte dobinda anuald efectivd (DAE), exprimd, pe

perioada unui an, egalitatea dintre valoarea totald prezentd, a tragerilor, pe de o parte, qi valoarea

total5 prezentd" a ramburs[rilor gi a costurilor supofiate, pe de altdparte, adic6:

ltll'

I {'*(f +,\)-f*: E fr# +"V-sr,
k= I l.* t

unde:

- X este DAE:

- m este numdrul ultimei trageri;

- k este numdrul unei trageri, astfel I < k ( m,

- Ck este valoarea tragerii k;

- tk este intervalul, exprimat in ani qi fracfiuni de an, dintre data primei trageri gi data fiecdrei trageri
ulterioare, astfel t1 :0,

- m' este numdrul ultimei rambursdri sau pldli;

- I este numdrul unei rambursdri sau pl6fi;

- Dl este cuantumul unei rambursdri sau pldli;

- sl este intervalul, exprimat in ani qi fracfiuni de an, dintre data primei trageri qi data fiecdrei rambursdri
sau pldti urmdtoare.

Note:

a) sumele pldtite de ambele pir{i la,dif-erite momente nu trebuie neapdrat sd fie egale gi nu trebuie sd

fie pldtite neapdrat la intervale egale;

b) data inceperii este cea a primei trageri;

c) intervalele dintre datele utilizate in calcule sint exprimate in ani sau in fracliuni de an. Un an se

considerd a avea 365 de zile (sau 366 de zile pentru anii bisec{i),52 de sdptdmini sau 12 luni egale.

O lund egald se considerd a ayea 30,41666 zile (adicd 365112), indiferent dacd este sau nu un an

bisect;

d) rezultatul calculului trebuie exprimat cu o precizie de cel pulin o zecimald". Dacd, a doua zecimald,

este mai mare sau egalS cu 5, laprimazecimald se addugd unu.

Cuantumul penalitalilor se stabileqte in mdrime fixd sau cuantum procentual, in dependenld de

nrdrimea sumei neachitate calculate pentru fiecare zi deintirziere pind la achitarea integral a datoriei.

O.C.N. "IUTE CREDIT" S.R.L., la calculul dobinzii precum Ei la aplicarea costurilor Ei

penalitalilor va line cont qi de prevederile Legii nr. 112018 astfel incit la aplicarea ratei dobdnzii de

credit anuale, aceasta sa nu depdseasc6 50Yo, iar toate celelalte pld{i aferente (comisioane, taxe,



penalitali, dobdnzi de intArziere ;i orice alt tip de platd), cu exceplia dobAnzii, pe o zi de credit

nebancar sd nu depdqescd,0,04%o din valoareatotald a creditului nebancar.

Informafie despre componentele costului total al serviciilor, precum si alte informalii importante se
t

ad{c la cunostinfa clientului in prealabil, inclusiv prin prezentarrea informtiei standard privind

crCditull pentru consumatori.

6. Garantarea executlrii obligafiilor contractuale

O.C.N. "IUTE CREDIT" S.R.L. ofer[ atit produse creditare negarantate cit Ei garantate cu gaj

mobil (autoturisme).

in dependenfd de grila de produse creditare, mdrimea sumei finanlate, termenul creditului,

bonitatea clientului qi nevelul de risc stabilit, O.C.N. "IUTE CREDIT" S.R.L. iEi rezervd dreptul de a

solicita una sau mai multe din urmdtoarel garanfii: fidejusiune, gaj mobil, gaj imobil.

ADMINISTRATOR

O.C.N, ''IUTE CREDIT'' S.R.L.

rIUTE 
r,REilIT'


