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1.1.

1.3.

Regulament privind preslarea serviclilor

1. DISPOZITII GENERALE

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cL! prevederile Legii cu

privire la organizaliile de creditare nebancari nr.1 din 16.03.2018, Legii privind

Contractele de credit pentru consumatori nr.202 din 12.07,2013, Legii privind proteclia

consumatorilor nr.105-XV din 13.03,2003, Codului civil 9i altor acte normative ale

Republicii I\4oldova.

1.2. Scopul prezentului regulament const; in stabilirea regulilor care se refer6 la

modul de evaluare a bonitStii clientului/debitorului, la criteriile 9i conditiile de prestare a

serviciilor, inclusiv la dezvEluirea componentelor costLrlui total al serviciului, a modului

de calcul al penalitStii, al ratei dobinzii, prccum 9i la modalit5tile de garantare de c;tre
client a rambursSrii la scaden!; a creditului.

in sensul prezentului Regulament, conform prevederilor Legii privind contractele

de credit pentru consumatori nr.202 din 72,O7,2013 9i Legii cu privire la organizaliile de

creditare nebancar; nr.1 din 16.03.2018, urm;toarele noliuni semnific;:

organizalie de creditare nebancard (imprumut1tor) - societate pe actiuni sau

societate cu rSspundere limitau, care desfEgoari cu titlu profesional activit;!i de

acordare a creditelor nebancare 9i leasing financiar;

oficiu secundar - unitate structuralS interni a organizaliei de creditare nebancarE,

situat; in afara sediului central, care nu este sucursal;, nu are bilan! separat 9i

desfSgoarE unele sau toate activit;lile organizaliei de creditare nebancar; conform

regulamentului intern aprobat in acest sens;

client (imprumutat) - persoanE care beneficiazE sau a beneficiat de serviciile

organizatiei de cred:tare nebancar; ori persoanA cu care organizatia de creditare

nebancare a neqociat prestarea serviciilor de creditare nebancar5, chiar dac5 prestarea

respectiv; nu a avut loc;

credit nebancar (credlt) - angajament de a acorda bani ca imprumut cu condilia

ramburs6rii acestora, a pl;!ii dobinzii 9ilsau a altor plSli aferente; prelungire a

termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziliona o creantS sau alte

drepturi de a efectua o plati de dtre organizalia de creditare nebancarS;

bonitatea clientului (consumatorului) capacitatea consumatorului de a restitui,

la scaden!6, creditul conform contractului de credit, inclusiv dobinda 9i costurile

aferente;

costul total al creditului pentru consumatori - toate costurile, inclusiv dobinda,

comisioanele, taxele 9i orice alt tip de costuri pe care trebuie sd le suporte consumatorul

in legEturi cu contractul de credit 9i care sint cunoscute de creditor, cu exceptia taxelor

notaria le.

dobinda anual1 efective (DAE) - costul total al creditului pentru consumator

exprimat ca procent anual din valoarea totalS a creditului.

2



o,c.N. "aventLrs Finance" s.R.L.

valoarea totale pldtibild de

creditului Si costul total al creditolui

Regulament privind prestarea servic ilor

citre consumator - suma dintre valoarea total; a

pentru consumator.

2.7.

2.6.

Republicii Moldova, inclusiv de Legea cu privire la organizatiile de creditare nebancar5

nr.1 din 16.03.2018, Legea privind Contractele de credit pentru consumatori nr.202 din

t2,O7,20L3, Legea privind proteclla consumatorilor nr,105-XV din 13.03.2003, Legea

privind proteclia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, Codul civil, Actele

normative ale Comjsiei Nationale a Pietei Financiare, precum 9i alte acte normative ale

Republicii Moldova.

2,2. O-C.N. ?ventus Finance" S.R.L. in calitate de operator de date personale,

inregistrat cu nr.0001391, are obligatia de a administra in condilii de siguranti 9i numai

pentru scopurile prev;zute in Legea nr.133 din 08.07.2011 datele cu caracter personal

ale impru mutEtoru lui.

2,3, Scopurile prelucrSrii informaliilor ce conlin date cu caracter personal de c;tre
O.C.N. "Aventus Finance" S.R.L. in vederea desf;9ur;rii activitSlii de acordare 9i

eviden!; a imprumuturilor sunt urm;toarele:

a) perfectarea rapoartelor de crediU

b) evaluarea credibilitElii potenlialului client sau debitor;

c) analiza bonitdtii clientului;

d) colectareadebitelor;

e) cesionarea drepturilor ce rezum5 din contractele de credit dtre teti in vederea

recuperErji creantelor;

f) efectuSrii studiilor de marketing, publicitate sau prospectare comercial;.

2.4. O.C.N- '?ventus Finance" S.R.L. acordS clientilor credite nebancare pe termen

scurt 9i mediu in conformitate cu fisele produselor, 9i publicate pe paginile web

respective (informalii precontractuale),

2.5. La depunerea solicit;rii pentru obtinerea unui credit, clientului ii este prezentat

costul total al creditului pe paqina principal; (Portalul imprumutEtorului), calculat

conform Legii privind contractele de credit pentru consumatori nr.202 din 12.07,2013

sau este relatat in cadrul discutiei primare cu potenlialul client in cadrul oficiilor

secundare ale companiei.

in vederea asigurdrii accesului permanent asupra istoriei de credit in cadrul

DESCRIEREA ACTIVITATII

Activitatea O.C.N. "Aventus Finance" s.R.L. este reglementat5 de Legislalia

organiza!iei de creditare nebancar;. cit 9i vizualizarea statutului datoriei, fiecare client i9i

creaz5 propriul Profil (Cabinet Personal) prin accesarea Portalului, introducend datele

personale. Clientul va conditiona inregistrarea 9i crcarea Profilului prin bifarea rubricilor

de cEtre imprumutat care explic; c5 acesta:
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b)

c)

a)

2.11.

3.2,

isi exprim; consimt;mantul s;u la prelucrarea de c;tre imprumut5tor a datelor cu

caracter personal ale clientuluii

a luat cunogtin!5 cu 'Termenii ti conditiile de utilizare a Portalului";

isi exprim; acordul cu privire la furnizarea informaliei c;tre Birourile Istoriilor de

Credit.

2,7, Prin completarea anchetei, potentialul client isi exprim; acordul s;Ll expres,

necondi!ionat 9l irevocabil ca datele cu caracter personal ale sale s; fie stocate si

prelucrate de O.C.N. ,,Aventus Finance" S.R.L., iar aceasta din urm; va pEstra

confidentialitatea acestor informalii 9i o va folosi doar in scopuri de servicru,

Verificarea solicitantului pAne la stabilirea relaiiilor de afaceri se efectueaz- in

baza buletinului de identitate valabil 9i cererii (chestionar), Nu se accepti luarea unei

decizii in baza buletinului de identltate expirate sau nevalabile.

2,9, Creditul nebancar se acordl prin virament la contul curent sau la contul de card

al cllentului. De asemenea, la solicitarea acestuia, creditul poate fi eliberat in numerar la

partenerii orqanizatiei de creditare nebancare,

Acordarea imprumutului se va efectua doar dup6 semnarea contractelor de

credit cu semn;tur; olograf;, pe suport hartie sau la distan!5, utili26nd semnStura

electronic; in conformitatea cu Termenii si conditiile de utilizarea a Portalulur,

Prin intermediul Portalului pot fi semnate contractele de credit cu semnStur;

electronic:, iar P;4ile i9i exprimi acordul privind recunoagterea documentelor

electronice semnate prin miJloace de comunicare la distan!5 ca fiind echivalente

documentelor pe suport de h6rtie semnate cu semn5tura olo9raf5, relalllle contractuale

dlntre PEti fiind opozabile tetilor.
2.12. Informatia in form; electronicS, creau, structurat;, prelucrat;, pSstrat; si/sau

transmis; prin intermediul computerului sau a altor dispozitive electronice se consider;

semnat; electronic dup; introducerea codului numeric unic in Profilul Personal, transmis

de citre imprumutEtor prin sMS la num;rul clientului,

2.13, Rambursarea creditului poate fi efectuat; la scadent; sau parlial pan; la

scaden!5, in dependenf; de dorinta cl entului.

PRACTICI PRELIMII{ARE iNCHEIERII CONTRACTULUI DE CREDTT

3.1. Orice form; de publicitate referitoare la contractele de credit care indic; o rat; a

dobinzi sau alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde

informalii standard prin intermediul unui exemplu reprezentativ publicat pe portalul

organiza!iei de cred itare nebancare.

in vederea asigur6rii dreptului consumatorului pentru compararea ofertelor de

credit in vederea lu;rii deciziei cu privire la incheierea unui contract de credit.

organizalja de creditat5 nebancar; va publica pe portal informatia precontractual; sau o

va oferi consumatorului in cadrul vizitei oficiileor secundare.
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3.3. Continutul informali,lor precontractuale va corespunde modelului si structurii in

conformitate cu legislatia in vigoare.

3.4, La cererea consumatorului, organizalia de creditare nebancar5 va oferi gratuit

un exemplar al proiectului contractului de credit.

4. ANALIZABONITiTIIBENEFICIARULUI

4.f, inainte de inchejerea unui contract de credit, creditorul evalueaz5 bonitatea

consumatorului pe baza unui volum suficient de informalii obtinute inclusiv de la

consumator si, dup5 caz, pe baza consultSrij bazei sau bazelor de date relevante.

4,2, Analiza de credit incepe din momentul verificSrii datelor despre solicitant 9i

oblinerea docLrmentelor necesare, si se finiseaz6 cu momentul lu;rii deciziei finale de

c;tre Analistul Creditar aferent cererii-chestionar respective. Decizia cu privire la

solicitarea de credit se comunic5 verbal 9i/sau prin expedierea unui SMs.

4.3. Procedura de verificare poate cuprinde urm;toarele etape:

a) verificarea corespunderii datelor introduse de client in anchet; cu cele din buletinul

de identitate;

b) identificarea persoanetor ce actioneaz5 in comun;

c) verificarea in inslanfele de judecat;;

d) verificarea existentei obligaliunilor financiare al solicitantului in alte organizalii de

creditare nebancarS;

e) discutia preliminar; a analistului creditar cu potentialul debitor;

0 verificarea sursei de venit a debitorului;

g) contactareE persoanei de contact indicate de clienu

h) Verificarea istoriei creditare in cadrul organizaliei de creditare nebancarS.

4.4- La stabilirea posibilitSlii acord;rii creditului in condiiiile solicitate, se i-au in

considerare 9i alti indicatori, inclusiv starea familial; a clientului, alte surse de venit,

gradul de rudenie cu persoana de contact, existenta creditelor/imprumuturilor active la

client, etc-

4.5. in cazul aprobdrii cererii de credit cllentul este informat repetat cu prevederile

informaliei precontractuale, inclusiv prin aducerea la cunogtin!E a costurilor ce urmeaza

a fi achitat5 de c6tre acesta 9i scadenla creditului.

5. CERINTE FATA DE CONTRACTELE DE CREDIT

5.1. Contractele de credit sint redactate intr-un limbaj clar 9i lizibil, cu caractere de

aceeasi dimensiune, pe hirtie sau pe un alt suport durabil.

5,2, Contractul de credit specific5 in mod clar Si concis cel pulin urmdtoarelei

a) tipul de crediu

b) numele/denumirile Si adresele domiciliului/sediului pbrtilor contractante, precum 9i,

dac; este cazul, cele ale intermediarilor de credit impl:cali;



O.C.N. Aventus Finance" S.R.L.

c)

d)

e)

f)

i)

h)

i)

k)

Regulament privind prestarea seruiciilor

s)

durata contractului de credit;

valoarea totalS a creditului 9i condiliile care reglementeaz; acordarea transei din

crediu

in cazul unui credit acordat sLlb forma unei amin;ri la plat5 pentru un anumit bun

sau serviciu sau tn cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv

9i pretul actual al acestuia;

rata dobinzii aferente creditului, conditiile care reglementeazE aplicarea ratej

dobinzii aferente creditului Si, unde este cazul, orice indice de referint5 aplicabil

ratei iniliale a dobinzii aferente creditului, precum Si termenele, procedurile Si

condiliile in care variazE rata dobinzii aferente creditului si, in cazul in care se

aplid rate diferite ale dobinzii aferente creditului in circumstanle diferite, se

specifid informatiile menlionate privind toate ratele aplicabile;

dobinda anual; efectiv; Si valoarea total; pl;tibilS de c5tre consumator, indicate in

mod evidenliat (cu caractere aldine) Si calculate la momentul incheierii contractului

de crediU se menlioneazE toate ipotezele folosite pentru calculul acestei rate;

suma, num5rul Si frecvenla plelilor care urmeazE s; fie efectuate de c5tre

consumator Si, dad este cazul, ordinea in care plSlile vor fi alocate, pentru

rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobinzii aferente

creditului;

in cazul unui contract de credit pe durat5 determinatE, dreptul consumatorului de a

primi, la cerere 9i gratuit, conform periodicit5tii stabilite in contractul de credit, pe

hirtie sau pe alt suport durabil, la decizia consumatorului, un extras de

cont/situalia de pl5!i sub forma unui grafic de rambursare care indicS ratele

datorate, precum 9i termenele 9i conditiile de plat; a acestor sume. Graficul

conline o detaliere a fiecSrei ramburs5ri care indic; rambursarea valorii totale a

creditului, dobinda calculat; in baza ratei dobinzii aferente creditului 9i orice costuri

suplimentare. in cazul in care rata dobinzii nu este fixi sau costurile suplimentare

pot fi modificate in baza contractului de credit, graficul de rambursare indic; in

mod clar si concis d datele cuprinse in grafic vor r5mine valabile numai pin5 la

schimbarea urmitoare a ratei dobinzii aferente creditului sau a costurilor

suplimentare potrivit contractului de crediU

in cazul in care costurile 9i dobinzile trebuie plStite fErE a se rambursa o parte din

valoarea totalS a creditului, un extras care arat6 perioadele 9i condiliile pentru

plata dobinzii Si a oric;ror costuri asociate creditului;

unde este cazul, costurile de administrare a unuia sau mai multor conturi care

inregistreaz; atit operatiunile de plat;, cit Si tragerile din credit, cu exceplia cazului

in care deschiderea unui cont este optionalE, costurile pentru utilizarea unui mijloc

de plat5, atit pentru operaliuni de plat;, cit si pentru trageri din credit, orice alte

costuri rezultind din contractul de credit, precum 9i condiliile in care aceste costuri

pot fi modificate;
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l)

o)

p)

r)

D

5.3.

a)

c)

Regulanrent privlnd prestarea servlciilor

m)

n)

rata dobinzii, in cazul pl5tilor expirate, aplicabil; la data incheierii contractului de

credit, m5surile pentru ajustarea acesteia 9ir dac; este cazul, orice penalitSli

datorate in caz de neplatS;

o avertizare privind consecinlele neefectuArii plElilor;

dup; caz, o mentiune potrivit c;reia este necesar; plata unor taxe notariale 9i

costuri in leg;tur5 cu incheierea 9i inregistrarea contractului de credit 9i a

documentelor aferente acestuia ;

garanliile 9i asigur;rile necesare;

dreptul de revocare, termenul in care acel drept poate fi exercitat 9i alte condilii

pentru exercitarea acestuia, inclusiv informatii privind obligarea consumatorului de

a plSti creditul sau partea de credit trasE Si dobinda pldtibilE pe zi;

dreptul de rambursare anticipat;, procedura de rambursare anticipat;, precum 5i,

dac; este cazul, informalii privind dreptul creditorului la compensatie 5i modul in

care va fi determinat5 aceast; compensatie;

procedura care trebuie urmatl in exercitarea dreptului de a cere revocarea

c)

b)

contractului de crediU

s) existenla posibilitSlii de a recurge la o procedur; extrajudiciar; de contestare 9i la

o cale de atac pentru consumator Si, in caz afirmativ, modalit;tile de acces la

dupE caz, denumirea Si adresa autorit;lii de supraveghere competente

Cerin!e privind clauzele contractualei

Sint interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului s; modifice

unilateral clauzele contractoale fErS incheierea unui act aditionatf acceptat de

consummator.

Creditorul trebuie s; poatb face dovada cA a depus toate diligenlele pentru

informarea consumatorului cu privire la semnarea actului additional.

in cazul modifidrilor impuse prin legislalie, nesemnarea de c;tre consumator a

actului adi!ional este considerat5 acceptare tacit;. in acest caz, se interzice

introducerea in actul adilional a altor prevederi decit cele impuse prin legislatie, iar

introducerea in actul adilional a oric;ror alte prevederi decit cele impuse prin

legislalie este conslderatS nulS de drept.

Orice notificare cu privire la modificarea conlinutului clauzelor contractuale

referitoare la costuri va fi transmis5 consumatorilor cu cel putin 10 zile

calendaristice inainte de aplicarea acestora, cu exceptia situatiilor in care

consumatorul solicitd modific;ri ale contractului care implic; schimbarea costurilor.

Se interzice aplicarea oricEror pl;!i (inclusiv dobenzi, comisioane, taxe, penalitdti,

dobAnzi de int6rziere 9i orice alt tip de pleli) aferente unui contract de acordare a

creditului pentru consumator pe un termen mai mic de 2 ani si/sau in care suma

inilial5 debursat5 este de pAnA la 50 de mii de lei (pentru linia de credit, valoarea

de referint; se va considera suma maximd stabilit; in contractul de credit), a c5ror

d)

e)

7
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f)

6.2.

6.3.

6.4.

6.8,

Reguiame.t privind presiarea seruicrilor

6. CONDITIILE DE ACORDARE A CREDITELOR NEBANCARE

6.1. Un debitor nu poate beneficla mai mult de dou; credite concomitent. Se acordE

un credit repetat cu condilia ramburs;rii creditului activ.

valoare totalS sE dep6seasc5 valoarea debursat; conform contractuluj respectiv

sau valoarea de intrare a bunulul in contractul de leaslng financiar.

Pentru consumatorul care inregistreazi intarzieri mai mari de 30 de zile in
executarea obligaliilor conform contractului de credit, incheierea oric6rol alte acte
jLrridice cu acelagi consumator, care, ca efect, m5resc obligalia pecuniarE total; a

acestuia, pAn; la stingerea obligatiei scadente de rambursare conform contractului

de credit curent si expirarea a cel putin 10 zile lucr5toare de la aceastS actiune

Dobanda la cred tele acordate se calculeazE zilnic rejegind din numarul de zile

efective de utilizare a credltului, in cazul in care suma creditului a fost valorificat5 si

restituitE de debitor in aceea9i zi, la aceas6 sum; nu se calculeaze dob6ndi,
Rambursarea creditulLri poate fi efectLlat; la scadent; sau partial pAnS la

scadenlS, in dependent5 de dorinla cllentului. De asemenea, clientul poate opta pentru

rambursarea antlcipatS a creditului in conformitate cu legislalia in vlgoare.

6.5. in situaiia in care clientul nu achitt ratele creditului conform conditiilor

Comisioanele aplicate de c;tre organizalia de creditare nebancarS:

a) comisionul Llnic de acordare a creditului;

b) comisionul lunar pentru administrarea credatului;

c) AIte comisioane in conformitate cu fisele produsului.

contractului de credit, la sumele respective se aplacE penalit;!i.

6.6. Aplicarea si calcularea penalit;tii se suspendi dupi achitarea penalit6tii

acumulate, inclusiv 9i a ratei lunare in m;rimea indicat; in contractulul de credit,
6.7. Ordinea de stingere a obligatlilor in situalia in care clientul nu ramburseaz; la

timp ratele lunare la data indicat; in contract este urmitoarea: penalitatea,

comisioanele de administrare 9i de acordare a creditului, dobanda aferent5 creditului,
corpul creditului.

Creditul se acord5 f;rE garanlii suplimehtare.

5.9. Clientul are dreptul la rambursare antictpatS totalE sau partialE a creditutui in
orice moment. in cazul rambursirii anticipate totale a creditului se percepe un comrston

in mArime de 0,50/o calculat de la suma rambursat; anticipat.

7, DREPTUL DE REVOCARE

7.1. Consumatorul are la dispozilie un termen de 14 zile calendaristice in care poate

revoca contractul de credit Erd a invoca motive.

8
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7 .3.

c)

8.1.

Regul-ment prlv nd prestarea serv c lLor

7,2, Termenul de revocare incepe s; curgS de la data inchejerij contractului de credit

sau de la data la care consumatorului ii sint aduse la cunostintE clauzele 9i conditiile

contractuale Si informatiile precontractuale.

in cazul in care consumatorul igi exercit; dreptul de revocare, acesta are

b)

urm5toarele obligatii :

a) pentru ca revocarea s; fie efectiv; inainte de expirarea termenulul menlionat, de

a-l notifica pe creditor ca urmare a informaliilor oferite de acesta, prin mijloace

care confirm5 receplionarea notificErii. Termenul este considerat a fi respectat in

cazul in care respectiva notificare este expediatE inainte de expirarea termenului,

cu conditia s; fie pe hirtie sau pe un alt suport durabil de care dispune creditorul

Si accesibil acestuia;

de a-i pl;ti creditorului principalul Si dobinda aferentS acestuia de la data la care

creditul a fost tras pin; la data la care principalul a fost rambursat, fErS nici o

intirziere nejustiflcatS Si nu mai tirziu de 30 de zile calendaristice de la trimiterea

notifidrii retragerii cStre creditor. Dobinda se calculeaz; in baza ratei dobinzii

aferente creditului convenite, Creditorul nu este indreptStit la nici o alt5

compensalie din partea consumatorului in cazul revoc;rii, cu exceptia

compensaliei pentru orice taxe nerambursabile plStite de c;tre creditor

administraliei publlce.

in cazul prestErii unui serviciu accesoriu aferent contractului de credit de c;tre

creditor sau de c;tre un tert pe baza unui contract intre tert 9i creditor,

consumatorul nu mai are obligatii care decurg din serviciul respectiv, in cazul in

care consumatorul i9i exercit5 dreptul de revocare a contractului de credit in

conformitate cu prezentul articol.

A. DISPOZITII FINALE

Prezentul Regulament este revizuit 9i ulterior aprobat la necesitate.

Modificarea 9i completarea prezentului Regulament se face in modul stabilit

pentru aprobarea lui.

Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toli angajatii O.C,N.

'Aventus Finance" S.R.L.
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