
 

Informaţie cu privire la condiţiile de eliberare a 
creditelor la cardurile persoanelor fizice de către 

Banca de Economii S.A. 
 

Tipurile creditelor acordate 

Denumirea informaţiei dezvăluite Facilitate de overdraft la conturi de card 

1. Suma creditului (minimă/maximă) Minimă – nu se stabileşte 

Maximă – pînă la 60 mii lei 

2. Termenul creditului (minim/maxim) Minim – nu se stabileşte 
Maxim – pînă la 24 luni 

3. Rata dobînzii achitată de client (minimă/maximă), precum şi 

metoda de calcul a valorii absolute a ratei dobînzii 

16,5% pe an în lei, se calculează de la soldul creditului reieşind 

din 365 zile anual 

Rata flotantă 
60% pe an în lei pentru mijloacele din contul creditelor 

neachitate la termen 

4. Alte plăţi care nu sînt incluse în rata dobînzii 
(minim/maxim)
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Nu sunt 

5. Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor In decurs de 57 zile în mărimea utilizării limitei de credit 

6. Documentele necesare pentru obţinerea creditului 1. Cerere-chestionar de stabilire a limitei de credit sub forma de 

overdraft pentru cardul bancar 

2. Originalul şi copia buletinului de identitate  

3. Documentele care certifică venitul lunar al solicitantului: 

- Adeverința de salariu eliberată de angajator sau adeverinţa 

privind veniturile şi cheltuielile (în cazul persoanelor fizice ce 
desfăşoară o activitate liberă în mod individual) pentru ultimele 

12 luni (în diviziune pe luni, tipuri de venituri, cu indicarea 

reţinerilor efectuate). 

4. Copia carnetului de munca (cu inscripția „corespunde 

originalului”). 

6. Alte documente confirmative a informaţiei prezentate în 

cerere-chestionar. 

7. Formele de asigurare ale creditului acceptate de bănci Depozit deschis la bancă 

 

8. Efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile 

aferente contractului de credit 

Nu se aplică comisioane şi penalităţi pentru rambursarea 

anticipată a creditului de consum 

9. Condiţiile în care rata dobînzii se poate modifica pînă la 
rambursarea integrală 

Modificarea ratei dobînzii prin decizia Comitetului de 
Administrare a Activelor şi Pasivelor 

10. Modalitatea de aplicare a cursului de schimb la derularea 

creditelor acordate în valută străină sau în lei moldoveneşti 
ataşate la cursul valutei străine 

Se aplică cursul de schimb comercial stabilit pentru tranzacţiile 

cu carduri 

 


