


Introducere

Cuprins

Dragi clienþi / prieteni,

Noi, angajaþii ProCredit Bank, am decis sã scriem ºi sã publicãm aceastã broºurã pentru dvs.

În ultimii ani piaþa bancarã din Republica Moldova a demonstrat o ascensiune stabilã, 
înregistrând 15 instituþii bancare într-o þarã relativ micã, precum este Republica Moldova. Pe 
mãsurã ce competiþia a devenit mai strânsã, bãncile au început sã diversifice produsele 
bancare ºi sã ofere servicii convenabile ºi utile pentru fiecare client. Totuºi, se pare cã lipseºte 
un element foarte important – instruirea clienþilor ºi anume a persoanelor fizice, astfel încât ei 
sã înþeleagã mai bine ce le poate oferi o bancã ºi sã fie în mãsurã, totodatã, sã aleagã serviciile 
ºi produsele care li se potrivesc cel mai bine. 

În general, dezvoltarea sectorului bancar din ultimii ani a prezentat un progres plauzibil. Iar 
dvs. sunteþi cei care aþi participat la obþinerea acestui succes. Scopul broºurii date este de a 
explica esenþa operaþiunilor bancare ºi de a atenþiona asupra aspectelor principale ce þin de 
obþinere unui credit bancar de cãtre persoanele fizice.

Aceastã broºurã este destinatã anume persoanelor fizice. Sperãm cã astfel vom contribui la 
sporirea conºtientizãrii realitãþii despre cum funcþioneazã o bancã pentru sectorul 
persoanelor fizice ºi cel mai important, speram sã fie utilã pentru dvs.

Cu stimã,
Angajaþii ProCredit Bank
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Mesajul Managerului General ProCredit Bank din Moldova,
Dr. Ilinca Rosetti 

Despre bãnci 

Cum alegeþi banca, care corespunde cu necesitãþile dvs.

10 lucruri importante pe care trebuie sã le cunoaºtem 
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Competitivitatea unei instituþii depinde în mod direct de încrederea clienþilor 
existenþi sau potenþiali. Pentru a obþine succes în condiþii de concurenþã asprã, 
este nevoie ca afacerea sã se bazeze pe principiile transparenþei ºi 
managementului efectiv.
În acest scop, Banca Naþionalã a Moldovei a impus un ºir de cerinþe aferente 
dezvãluirii informaþiei, care au fost elaborate þinând cont de practica 
internaþionalã general acceptatã în domeniu. Astfel, au fost stabilite criteriile 
ºi modul de dezvãluire a informaþiei ce þine de activitatea financiarã a bãncilor. 
De asemenea, au fot stabilite cerinþe minime faþã de dezvãluirea 
caracteristicilor ºi condiþiilor de funcþionare a produselor ºi serviciilor oferite 
de cãtre bãnci, inclusiv a celor de acceptare a depozitelor ºi de acordare a 
creditelor, publicarea informaþiei cu privire la structura organizatoricã, 
denumirea comitetelor specializate existente, lista filialelor ºi 
reprezentanþelor, lista persoanelor autorizate sã angajeze banca ºi factorii de 
resort autorizaþi sã primeascã ºi sã soluþioneze sesizãrile / reclamaþiile 
clienþilor etc.
Sperãm cã aceastã broºurã va constitui un ghid util pentru o mai bunã 
înþelegere a produselor bancare oferite de cãtre bãncile din Republica 
Moldova.

Dorin Drãguþanu
Guvernator Banca Naþionalã a Moldovei

Una dintre prerogativele necesare dezvoltãrii unui sistem bancar loial ºi stabil, 
bazat pe crearea ºi menþinerea relaþiilor de lungã duratã cu clienþii, este 
reprezentat de existenþa unor cunoºtinþe elementare în domeniul financiar în 
rândurile populaþiei. Pe de o parte, instituþia bancarã trebuie sã prezinte 
informaþia cu privire la serviciile oferite într-un mod transparent, accesibil ºi 
într-un limbaj uºor de înþeles pentru clienþi ºi, pe de altã parte, clienþii trebuie 
sã fie încurajaþi în a înþelege ºi compara avantajele ºi dezavantajele fiecãrui 
produs, pentru a putea fi în mãsurã sã ia decizia corectã cu privire la alegerea 
bãncii cu care lucreazã sau a serviciului pe care îºi propun sã îl utilizeze. 
ProCredit Bank intenþioneazã sã contribuie la dezvoltarea sistemului bancar 
din Republica Moldova ºi astfel, prin aceastã broºura, doreºte sã informeze 
publicul larg despre ce este un serviciu bancar, despre aspectele relevante ale 
riscului de credit pentru persoanele fizice, cât ºi despre alte lucruri – despre 
care nu s-a scris niciodatã într-o manierã uºor de înþeles, în afarã de literatura 
de specialitate economicã. 
Broºura „Ce trebuie sã cunoaºteþi despre o bancã” are un caracter informativ ºi 
este publicatã de ProCredit Bank cu scopul de a fi de folos persoanelor fizice 
din Republica Moldova, indiferent de banca cu care aceºtia lucreazã. Totodatã, 
sperãm cã aceastã broºurã va contribui la consolidarea practicilor de afaceri în 
raport cu deservirea persoanelor fizice pe piaþa bancarã moldoveneascã.

Dr. Ilinca Rosetti
Manager General ProCredit Bank

Dorin Drãguþanu
Guvernator

Banca Naþionalã a Moldovei

Dr. Ilinca Rosetti
Manager General

ProCredit Bank 
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Dvs. puteþi sã încredinþaþi bãncii banii dvs. în orice moment, pentru a-i pãstra în siguranþã, iar 
banca îi va utiliza plasându-i în credite acordate unei alte persoane care are nevoie de bani 
pentru a-ºi finanþa propria afacere sau pentru a-ºi îmbunãtãþi condiþiile de trai. În alt caz, 
aceastã persoanã puteþi fi chiar dvs.

Totul se rezumã la mediere: banca atrage fonduri sub formã de depozite la care plãteºte sau nu 
dobândã, ºi acordã credite în baza resurselor atrase.

Spre deosebire de companiile care sunt angajate în producere sau prestarea serviciilor, banca 
exercitã o funcþie specialã în cadrul economiei: posibilitatea de a finanþa agenþii economici, 
astfel contribuind la dezvoltarea economiei în ansamblu.

 

sunt utilizate pentru efectuarea 
tranzacþiilor – plãþi naþionale ºi internaþio-
nale, aºa-numitele transferuri de bani. 
Conturile pot fi utilizate pentru diferite tipuri 
de plãþi ºi în diferite valute. Cele mai 
semnificative conturi prevãzute pentru 
clienþii unei bãnci sunt conturile curente ºi 
cele de economii.

Conturile 

Banca este o instituþie financiarã ce are ca activitãþi principale atragerea depozitelor ºi 
acordarea creditelor. Banca pãstreazã în siguranþã banii clienþilor în formã de depozite, pentru 
care oferã o anumitã dobândã ºi ulterior investeºte aceºti bani în formã de credite, iarãºi, cu o 
anumitã dobândã.

Banca oferã clienþilor diverse tipuri de 
servicii ºi produse bancare. Acestea se 
împart în câteva grupe principale:

Ce este o bancã

Serviciile oferite de o bancã clienþilor - persoane fizice  

           Conturi
           Credite
           Carduri de platã
           Electronic - banking 

Contul curent 

Contul de economii 

este destinat clienþilor pentru efectuarea diverselor tranzacþii. Persoanele fizice 
pot folosi contul bancar, în mare parte, pentru a primi salariul, totodatã el poate fi folosit ºi 
pentru primirea sau efectuarea plãþilor. Titularii conturilor curente pot fi studenþii, pensionarii, 
ºomerii, antreprenorii, producãtorii agricoli ºi alþii.

oferã diverse beneficii ºi oportunitãþi de acumulare a banilor. Când 
depuneþi banii dvs. într-un cont de economii, banca vã recompenseazã, adãugând o anumitã 
sumã de bani, iar aceastã sumã adãugãtoare se numeºte dobândã. 
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Creditul 

Cardul de plãþi 

Electronic-banking 

reprezintã banii pe care îi împrumutaþi de la o bancã, printr-o obligaþie contractualã 
de rambursare. Creditele pot fi obþinute cu un scop anumit, motivul elementar fiind 
îmbunãtãþirea condiþiilor dvs. de trai, fãrã a vã pune în pericol situaþia financiarã actualã sau 
viitoare.

înlocuieºte numerarul ºi este destinat pentru achitarea bunurilor ºi serviciilor 
procurate de dvs. în limita sumei disponibile pe card.

Cardul de debit vã permite sã cheltuiþi doar banii care îi aveþi în contul curent.

Cardul de credit - puteþi cumpãra bunuri în limita maximã a cardului de credit, ulterior veþi 
întoarce datoria bãncii în rate lunare.

vã permite sã utilizaþi serviciile bancare direct de la calculatorul personal 
conectat la internet, fãrã necesitatea de a vã prezenta la bancã. Avantajul de baza constã în 
economisire de timp: puteþi sã efectuaþi zilnic toate operaþiunile necesare mult mai rapid, 
chiar de acasã. Un element-cheie al serviciului e-banking este securitatea datelor, garantatã 
prin parolã ºi coduri de securitate.
 

 

Modul în care o bancã trebuie sã ofere servicii

O bancã responsabilã activeazã într-un 
mod: 

Serviciile oferite de o bancã clienþilor - persoane fizice

Transparenþa în prestarea serviciilor 
înseamnã cã toatã informaþia prezentatã, 
trebuie sã fie în conformitate cu oferta bãncii 
ºi pe înþelesul tuturor, nu doar pe înþelesul 
persoanelor care sunt familiarizate cu 
terminologia bancarã.

            Transparent

            Responsabil

            Simplu 

Prestarea responsabilã a serviciilor 

Comunicarea simplã ºi directã 

poate avea loc doar atunci când banca oferã servicii 
bancare ajustate la necesitãþile ºi abilitãþile financiare ale clienþilor. 

este metoda cea mai eficientã de informare a publicului, 
deoarece astfel informaþia este mai bine structuratã ºi corect prezentatã. Iatã de ce, informaþia 
completã despre bancã ºi serviciile prestate de aceasta o puteþi obþine, vizitând 
reprezentanþele bãncii.



Cum alegeþi banca, care corespunde cu necesitãþile dvs.

În prezent, pe piaþa din Republica Moldova activeazã 15 bãnci. 

Cum sã faceþi alegerea corectã? 
Ce ar trebui sã luaþi în calcul atunci când decideþi cu care bancã aþi dori sã cooperaþi? 

      Pentru început trebuie sã cercetaþi ofertele propuse de cel puþin douã bãnci, pentru a    
putea face diferenþa dintre acelaºi tip de servicii prestate. 

Ideal ar fi dacã aþi putea gãsi tot de ce aveþi nevoie într-o singurã bancã: sã deþineþi un cont 
curent pentru efectuarea plãþilor, sã deþineþi un cont de economii, sã beneficiaþi de credite etc. 

        Totuºi, uneori va fi mai oportun sã folosiþi serviciile altor bãnci, deoarece anumite bãnci          
ar putea oferi servicii mai avantajoase pentru anumite produse. 

 

Siguranþã ºi încredere

Rapiditate

Bãncile, prin felul lor de a fi, sunt niºte 
instituþii de încredere. Dvs. vã încredinþaþi 
banii acestor instituþii deoarece sunteþi 
convinºi cã acolo vor fi în siguranþã.

Ele efectueazã operaþiunile bancare într-un 
mod responsabil, care se reflectã de obicei în 
faptul cã banca investeºte banii dvs. în 

Ce fac bãncile pentru a deveni instituþii 
sigure ºi de încredere? 

afaceri sigure. Iar acest fapt contribuie la
dezvoltarea economiei, încercând sã reducã 
la minim riscurile aferente acestor investiþii. 
Clienþii trebuie sã fie informaþi despre modul 
în care sunt utilizaþi banii bãncii, adicã

Rapiditatea oferã clientului oportunitatea de a economisi timp. 

Rapiditatea în prestarea serviciilor mai are ºi un aspect financiar. Cu cât mai mult timp se 
solicitã unei sarcini pentru a fi îndeplinitã, cu atât mai mare este preþul. Astfel, nu este doar 
interesul clientului, dar ºi al bãncilor de a menþine rapiditatea ºi eficacitatea proceselor. 
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capitalul propriu ºi depozitele clienþilor. Acest lucru poate fi obþinut prin oferirea unor 
informaþii transparente publicului, un element-cheie al încrederii. În acest sens, banca 
publicã rezultatele sale financiare, care astfel sunt accesibile publicului larg. 

O bancã de încredere þine cont de necesitãþile clienþilor sãi. Angajaþii bãncii, care-ºi cunosc 
meseria pe care o practicã cu profesionalism, sunt cei care inspira sentimentul de siguranþã ºi 
încredere.



Transparenþã  

Profesionalism ºi calitatea serviciilor   

Preþ  

Cum alegeþi banca, care corespunde cu necesitãþile dvs.? 7

Serviciile ºi produsele sunt oferite clienþilor la un anumit preþ. 

Criteriile de stabilire a preþurilor: 
        riscul
        preþul resurselor utilizate
        rapiditatea prestãrii serviciului. 

Taxele pe care le achitaþi se referã la: 
credite – dobânda pe care o plãtiþi, comisionul pentru aprobarea creditului ºi alte taxe 
întreþinerea conturilor curente
cumpãrarea ºi vânzarea valutei strãine
transferurile de bani ºi altele.

Preþul nu trebuie sã reprezinte factorul decisiv în selectarea unei bãnci. Trebuie sã 
fiþi atenþi când este vorba de servicii ºi produse bancare oferite la preþuri mici, în special în 
ceea ce priveºte creditele, deoarece în majoritatea cazurilor sunt implicate costuri adiþionale.

Important! 

 A fi profesionist înseamnã în primul rând a fi competent. Angajaþii profesioniºti sunt cei 
capabili sã rãspundã la orice întrebare prompt, oferind, în acelaºi timp un serviciu ajustat la 
necesitãþile dvs. Orice bancã responsabilã investeºte în instruirea angajaþilor sãi, asigurându-
se astfel cã aceºtia îºi cunosc bine meseria.

 Criteriile care determinã calitatea serviciilor: 
          preþul
          rapiditatea desfãºurãrii procesului
          condiþiile speciale prevãzute în cadrul serviciului/în procesul de utilizare 
          caracterul avantajos al serviciului. 

Dacã serviciul nu satisface cerinþele sau necesitãþile dvs. sau dacã nu este flexibil, 
atunci acest serviciu nu este unul de calitate. Orice bancã, care oferã un serviciu de calitate, 
trebuie sã se asigure cã serviciul este ajustat, pe cât posibil, la necesitãþile fiecãrui client în 
parte.

 

Important! 

O bancã responsabilã tinde sã explice 
beneficiile serviciilor oferite pentru a le face 
înþelese. Operaþiunile bãncii trebuie sã fie 
transparente. 

înseamnã cã dvs. aveþi acces la 
orice informaþie despre serviciile bãncii ºi 
costurile aferente acestora în orice moment. 
În acelaºi timp, banca are obligaþia de a 
asigura confidenþialitatea datelor clienþilor 
ºi nu are drept sã divulge anumite lucruri 
care constituie secretul bancar.

     
Transparenþa 



Operaþiuni bancare formalizate  

Automatism în operaþiunile bancare  

Nimãnui nu-i place sã dedice mult timp elaborãrii ºi perfectãrii documentelor. Operaþiunile 
efectuate de o bancã sunt într-o oarecare mãsurã birocratice din cauza existenþei 
regulamentelor, care nu pot fi evitate. 

Bãncile sunt instituþii mari, care administreazã bani ºi care solicitã executarea corectã a 
procedurilor ºi proceselor formale, astfel oferind siguranþã clienþilor. Totuºi, þine de 
competenþa bãncilor sã decidã dacã doresc sã devinã instituþii angajate în completarea unui 
numãr mare de documente sau instituþii care practicã contactul real ºi comunicarea directã cu 
clienþii.

Formalizarea operaþiunilor implicã o anumitã atitudine a angajaþilor faþã de clienþi. Orice fel de 
uniformitate în cadrul bãncii poate fi apreciatã drept inflexibilitate sau chiar confuzie. 
Respectiv, nicio bancã nu va dori sã creeze o astfel de impresie. Prin urmare, formalitatea este 
un proces complex, dar care implicã siguranþã.

 reprezintã un criteriu important, mai ales cã acestea influenþeazã 
rapiditatea prestãrii serviciilor.

Metode de facilitare a procedurilor formale: 
          mai multe documente pot fi contopite în unul singur
          procesele pot fi accelerate
          angajaþii pot deveni mai eficienþi.

 

Procedurile formale

 

Operaþiunile bancare sunt complexe ºi 
uneori complicate. 

O bancã responsabilã împreunã cu angajaþii 
ei profesioniºti ºi prietenoºi trebuie sã fie 
capabilã sã explice clienþilor particularitãþile 
ºi beneficiile serviciilor ºi produselor, cât de 
complicate nu ar fi acestea, într-un mod 
simplu ºi clar, asigurându-se cã informaþia a 
fost perceputã corect.

 

Servicii ºi produse pe înþelesul dvs. 

Cum alegeþi banca, care corespunde cu necesitãþile dvs.8

Dacã primiþi extrasul de cont într-un interval de 20 minute de la un dispozitiv prevãzut pentru 
astfel de serviciu, sau dacã banca vã oferã ºansa de a depune o sumã mare de bani în timp de 2 
minute la un dispozitiv, care numãrã automat banii, fãrã a implica casierul – aceasta sigur va 
influenþa decizia dvs. 

Automatismul poate fi perceput ca o simplificare a operaþiunilor, ceea ce face din prestarea 
serviciilor bancare o activitate mai plãcutã. 

Totuºi, banca trebuie sã dea dovadã de chibzuinþã la introducerea automatismului, deoarece 
în unele operaþiuni, cum ar fi acordarea creditului, contactul personal este singura modalitate 
de a presta serviciul în mod responsabil.

 

 



10 lucruri importante pe care trebuie sã le 
cunoaºtem despre credite

1. Ce este un credit  

2. Tipuri de credit  

Creditul reprezintã banii pe care îi împrumutaþi de la bancã, în baza unei obligaþii contractuale 
conform cãreia vã asumaþi rãspunderea sã-i rambursaþi cu o dobândã care, de fapt, este taxa 
perceputã pentru serviciul de creditare.

Atunci când doriþi sã procuraþi mobilã, 
tehnicã de uz casnic º.a. creditul care vi se 
potriveºte cel mai bine va fi aºa numitul 
credit în rate sau creditul de consum. 

Acest tip de credit este destinat persoanelor 
fizice. 

Nivelul de solvabilitate este capacitatea dvs. de a rambursa o anumitã sumã de credit în limita 
termenilor stabiliþi. De obicei, acest nivel se stabileºte în baza venitului lunar, datoriilor 
anterioare restante, situaþia familialã. Nivelul de solvabilitate serveºte drept indicatorul, care 
demonstreazã abilitatea dvs. de a rambursa creditul. 
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Credite de consum

Creditele acordate în numerar sunt transferate în contul curent sau contul de credit, de 
unde puteþi retrage mijloacele necesare. 
Creditele prin virament sunt utilizate pentru a procura bunuri prin facturi, atunci când 
suma creditului aprobat a fost transferatã prin intermediul unei tranzacþii prin virament, 
în contul întreprinderii de la care aþi achiziþionat bunurile.

mijloacele bãneºti nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cel 
stabilit.

mijloacele bãneºti pot fi utilizate pentru toate scopurile.

Credite cu scop determinat 

Credite cu scop nedeterminat 

Creditele pot fi acordate în numerar sau prin virament.

Acordarea creditului se caracterizeazã printr-o relaþie reciprocã: banca vã acordã astãzi un 
împrumut, iar dvs. îl veþi rambursa mâine cu dobândã. În acest capitol, vã vom explica cele mai 
importante lucruri pe care trebuie sã le cunoaºteþi atunci când decideþi sã obþineþi un credit. 

Dobânda pe care o achitã clientul pentru suma de bani luatã cu împrumut de la bancã, 
reprezintã sursa principalã de venit a bãncii. Nu este nimic rãu în faptul cã o bancã vã aprobã 
un credit, însã este rãu atunci când banca aprobã un credit care nu vã va ajuta la soluþionarea 
problemei, ci va crea o supra-îndatorare.

Creditul Overdraft este, de fapt, o posibilitate de a retrage o sumã de bani în limita aprobatã în 
prealabil de bancã, chiar ºi atunci când nu dispuneþi de fonduri în contul dvs. curent . Aceastã 
sumã este calculatã în baza salariului lunar, minus obligaþiile pentru credit sau datoria pe 
cardul de credit, ºi este aprobatã în conformitate cu nivelul dvs. de solvabilitate. Overdraftul 
este de obicei aprobat pe un termen de un an, cu toate cã poate fi aprobat ºi pe o perioadã mai 
scurtã. Dobânda se calculeazã zilnic doar pentru suma cu care sunteþi în “minus”. 



3. Cum banca obþine informaþie despre dvs.

2. Tipuri de credit

10 lucruri importante pe care trebuie sã le 
cunoaºtem despre credite10

Alte tipuri de credite

Banca verificã situaþia dvs. financiarã 
înainte de a-ºi pronunþa decizia cu privire la 
cererea de credit. Banca trebuie sã 
foloseascã surse de informaþie interne ºi 
externe pentru a verifica nivelul de 
solvabilitate a potenþialului utilizator de 

Bãncile acordã persoanelor fizice:
            credite pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de trai
            credite imobiliare
            credite pentru utilizarea eficientã a energiei etc. 

Suma creditelor respective este de obicei una mai mare. Scopul creditului este îmbunãtãþirea 
condiþiilor dvs. de trai, dar ºi micºorarea cheltuielilor pentru energie electricã, carburanþi etc.

credit. Fiecare contract încheiat cu banca, 
începe cu o discuþie. Banca ce doreºte sã 
acorde creditul într-un mod responsabil 
trebuie sã deþinã o informaþie detaliatã 
despre dvs., pentru a evita situaþia în care nu 
veþi fi capabil sã rambursaþi creditul. Dupã 
discuþia purtatã cu dvs., banca poate obþine 
o informaþie în baza contului curent al cãrui 
sunteþi titular. La analiza contului curent, 
banca va analiza situaþia actualã a contului,

Creditul Overdraft

Recomandare! Deoarece dobânda pe Overdraft este oarecum mare, se recomandã ca acest tip 
de credit sã fie solicitat doar în cazul în care dvs. doriþi sã procuraþi ceva astãzi, ºtiind cã în 
urmãtoarele zile veþi avea intrãri de mijloace bãneºti pe cont. Nu se recomandã ca acest tip de 
credit sã fie utilizat pentru procurarea bunurilor de consum ºi vã sugerãm sã evitaþi utilizarea 
constantã a Overdraftului pânã la suma maximã aprobatã.

precum ºi randamentul acestuia, în special atunci când se apreciazã nivelul de solvabilitate. 
Aceastã informaþie vine sã ofere o imagine de ansamblu a obiceiurilor dvs.

este o instituþie naþionalã, care colecteazã informaþia despre datoriile 
clienþilor pe credite, leasing ºi alte operaþiuni de platã. Bãncile pot utiliza raportul Biroului de 
Credit doar prin acordul în scris de cãtre persoana la care se referã informaþia.

Biroul de Credit 

4. Comunicarea cu ofiþerul de credite  

Comunicarea cu ofiþerul de credite trebuie sã decurgã pe picior de egalitate. Ofiþerii de credite 
sunt instruiþi sã ofere consultaþii, sã fie de ajutor ºi sã gãseascã soluþia potrivitã împreunã cu 
dvs.

Atunci când comunicaþi cu ofiþerul de credite, nu trebuie sã aveþi secrete. Fiþi 
sinceri: dacã banca observã cã oferiþi informaþie incorectã, va înceta sã aibã încredere în dvs. 
ºi va respinge cererea dvs. de acordare a creditului. 

Recomandare! 
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Înainte de a depune cererea de acordare a 
creditului la bancã, puneþi-vã urmãtoarele 
întrebãri:

Þineþi cont de faptul cã produsul procurat 
trebuie sã compenseze preþul, adicã 
valoarea bunurilor procurate trebuie sã vã 
ofere anumite beneficii. Dacã, însã, dvs. 
obþineþi un credit de consum, care este 
utilizat pentru procurarea produselor de 
consum nu obþineþi beneficii. Respectiv 
trebuie sã analizaþi bine nevoile dvs. înainte 
de a lua un credit de consum.

Dacã utilizaþi creditul pentru a procura un articol cu termen de exploatare mic, atunci termenul 
de rambursare a creditului nu trebuie sã depãºeascã termenul de exploatare a produsului 
procurat prin intermediul acestui credit. Mai mult, reflectaþi bine asupra celui mai lung ºi 
asupra celui mai scurt termen de rambursare, cãruia aþi fi capabili sã-i faceþi faþã. 

Suma creditului poate fi determinatã cel mai bine în baza ratelor lunare. Atunci când discutaþi 
cu ofiþerul de credite rugaþi sã vã calculeze ratele lunare, deoarece anume acest calcul 
reprezintã indicatorul abilitãþilor dvs. financiare. 

Comparaþi veniturile cu cheltuielile
Dacã balanþa este negativã, adicã cheltuielile depãºesc suma venitului, ºi nu dispuneþi 
de alte economii, nu trebuie sã vã gândiþi la obþinerea unui credit
Dacã, totuºi, vã gândiþi în continuare sã luaþi un credit, amintiþi-vã urmãtoarele: creditul 
vine ca o obligaþie adãugãtoare, respectiv cheltuieli suplimentare. 
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Care este scopul pentru care solicitaþi un
credit?

Cum alegeþi termenul de rambursare a creditului?

Care este suma creditului de care aveþi nevoie?

Care este situaþia dvs. financiarã?

5.  Cum alegeþi creditul potrivit  

Analizaþi urmãtoarele idei:
Aveþi nevoie de produsul pe care doriþi sã-l procuraþi prin intermediul  creditului? 

        Creditul trebuie sã fie rambursat ºi obligaþia dvs. nu se sfârºeºte atunci când cumpãraþi 
articolul dorit, ci doar atunci când aþi rambursat în întregime creditul. 

          Nu uitaþi cã în timp articolul procurat îºi pierde din valoare.

Ce venituri aveþi?

Atunci când depuneþi cererea pentru obþinerea unui credit trebuie sã cunoaºteþi în care 
mãsurã locul dvs. de munca este stabil ºi perioada de timp în care presupuneþi cã veþi avea un 
venit regulat. 



6.  Care sunt cheltuielile de creditare

5.  Cum alegeþi creditul potrivit

10 lucruri importante pe care trebuie sã le 
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Aveþi grijã de îndatorarea dvs. curentã, deoarece un credit suplimentar vã va spori obligaþiile 
lunare ºi cota de îndatorare faþã de venitul lunar. Dacã însã totuºi decideþi sã luaþi un al doilea 
credit, adicã sã beneficiaþi de un credit paralel, reflectaþi asupra termenilor acelui credit, 
solicitaþi o ratã a dobânzii mai micã sau luaþi în calcul posibilitatea de refinanþare a primului 
credit.

Deseori, termenii de creditare pot pãrea similari la prima vedere, însã dupã un studiu mai 
aprofundat puteþi gãsi ceva ce se potriveºte mult mai bine situaþiei dvs. financiare. Sau se 
poate întâmpla invers: veþi observa cã ratele mici mediatizate ale dobânzii nu sunt chiar aºa de 
mici, sau cã termenii nu sunt reali.

 

Garanþia pentru creditul de consum este desemnatã în aºa fel încât banca poate colecta 
datoria în orice timp, în cazul în care dvs. nu executaþi plãþile la timp. Anume din acest punct de 
vedere trebuie sã vã gândiþi serios asupra tipului de garanþie pentru care optaþi.

Pe de altã parte, dvs. puteþi oferi bãncii un alt tip de gaj, unul care vi se potriveºte mai bine. 
În orice situaþie – comunicaþi cu banca.

 

O parte importantã în contractul de credit este dedicatã ratei dobânzii. Atunci când analizaþi 
ratele de dobândã trebuie sã cunoaºteþi care este diferenþa dintre rata dobânzii nominale ºi 
rata dobânzii efective.

Aveþi un alt credit la moment?

Credeþi cã veþi reuºi sã achitaþi creditul conform termenilor oferiþi?

Ce garanþie aþi dori / puteþi oferi?

Alte cheltuieli pentru credit:
          taxa de întreþinere a contului
          cheltuieli de garanþie a creditului
          cheltuieli de finanþare pe termen scurt
          în unele cazuri, chiar ºi asigurarea sumei restante.

Rata dobânzii nominalã 

Rata dobânzii efectivã 

este procentul aplicat pe suma principalã a creditului ºi reprezintã 
rata dobânzii anuale sau lunare plãtitã de client. Rata dobânzii nominale nu include 
cheltuielile adiþionale.

cuprinde toate costurile aferente creditului ºi include taxele ºi costurile 
plãtite pentru obþinerea creditului (cheltuieli de asigurare a creditului, cheltuieli de procesare 
a cererii de obþinere a creditului etc.). În cazul contractului standard de credit, rata efectivã a 
dobânzii este influenþatã de: rata nominalã lunarã a dobânzii, taxe, metoda de rambursare ºi 
termenul de rambursare a creditului. În lipsa comisioanelor adãugãtoare, rata efectivã a 
dobânzii este egalã cu rata nominalã anualã a dobânzii.



10 lucruri importante pe care trebuie sã le 
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7. Ce trebuie sã conþinã contractul de credit  

8. Garantarea creditului  

9. Procesul de aprobare a creditului  

Scopul garantãrii creditului este de a permite bãncilor sã colecteze creanþe de la alte surse în 
cazul în care survine vreo problemã în colectarea datoriilor de la sursele convenite. 
Rambursarea creditului se efectueazã de obicei în baza sumei venitului lunar, pe când 
garanþia pune la dispoziþie alte mijloace de colectare a datoriilor.

Cea mai popularã formã a garanþiei de rambursare a creditului de consum este un gaj în bazã 
de bunuri mobile sau imobile. Gajul este definit printr-un contract de gaj separat.

Existã câþiva paºi care despart dorinþa dvs. 
de a obþine un credit de aprobarea 
pronunþatã de bancã. Aceºtia constituie 
“procesul de aprobare a creditului”. 

Aþi avut deja interviul cu ofiþerul de credite ºi 
aþi îndeplinit împreunã formularul cererii de 
obþinere a creditului. Ce urmeazã?
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Rata dobânzii:

Analiza creditului: cererea dvs. de obþinere a 
creditului este supusã procesãrii. Pe durata 
acestui proces, banca verificã nivelul dvs. de 
solvabilitate.

Contractul de credit conþine contractul propriu zis ºi planul de rambursare. 

Atrageþi atenþie la urmãtoarele pãrþi ale contractului:
          valuta creditului
          rata schimbului valutar, utilizatã pentru calcularea ratelor
          garanþia pe credit
          penalitãþile legate de întârziere pentru achitarea creditului
          termenii de colectare forþatã a datoriei
          prevederile, care stabilesc rata dobânzii pe credit. 

rata fixã a dobânzii semnificã cã nu poate fi modificatã pe toatã perioada termenului de 
rambursare a creditului.
rata flexibilã a dobânzii poate varia în conformitate cu schimbãrile de pe piaþa monetarã. 

         rata dobânzii este calculatã pe suma restantã, adicã pe partea neplãtitã de credit, sau  pe 
întreaga sumã a creditului, ceea ce este foarte rar.

Pe lângã contractul de credit, clientul trebuie sã semneze, dacã este necesar, un document 
separat pentru garanþia creditului, numit contract de gaj sau contract de fidejusiune.

Recomandare! 



10. Paºii de urmat dacã apar probleme la rambursarea creditului

9. Procesul de aprobare a creditului

10 lucruri importante pe care trebuie sã le 
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Informarea clientului despre decizia luatã: 

Debursarea creditului: 

 

banca informeazã clientul despre decizia luatã, de 
obicei în timp de trei zile. Dupã informarea clientului, dacã decizia este pozitivã, banca 
pregãteºte toate documentele necesare pentru debursarea creditului.

în cadrul acestei etape, dvs. semnaþi contractul de credit ºi pãrþile 
integrale ale acestuia, precum ºi contractele de garanþie.

Monitorizare: dupã ce creditul a fost aprobat, banca iniþiazã procesul de monitorizare. La 
intervale egale, banca verificã dacã dvs. vã onoraþi obligaþiile contractuale. De asemenea, 
starea financiarã a dvs. este supusã verificãrii la anumite intervale, de obicei o datã pe an.
Fidejusiunea este o garanþie personalã ºi constã în angajamentul pe care ºi-l ia o persoanã 
(fidejusor) faþã de creditor de a executa obligaþia debitorului principal în cazul cã acela nu o va 
executa. 
Gajul este o parte a proprietãþii dvs., care serveºte drept garanþie pe credit, ceea ce înseamnã 
cã în cazul în care încetaþi sã vã onoraþi obligaþiile prevãzute în contractul de credit, o parte din 
proprietatea dvs. poate fi vândutã prin licitaþie sau negocieri, intrând astfel în posesia unei 
persoane terþe.
Ipoteca permite bãncii sã colecteze datoria din bunurile imobile pe care le-aþi gajat, în cazul în 
care dvs. încetaþi sã efectuaþi plãþile la timp.

 

Dacã la un anumit moment vã confruntaþi cu probleme financiare, trebuie sã vã pãstraþi calmul, 
sã comunicaþi cu banca, ºi împreunã sã stabiliþi unele mãsuri de soluþionare a situaþiei. 
Deseori, în astfel de momente, veþi avea posibilitatea sã vedeþi dacã banca este un partener de 
încredere sau doar un vânzãtor de servicii.

Astfel urmeazã sã stabiliþi: 
           factorii care au cauzat dificultãþile
           paºii-cheie necesari pe care trebuie sã îi urmaþi pentru a depãºi aceste dificultãþi
           propunerile pe care le veþi adresa bãncii
           trei argumente aferente sugestiilor prezentate.
Toatã informaþia prezentatã de dvs. trebuie sã fie susþinutã cu documente relevante ataºate.

Folosiþi economiile de care dispuneþi, pentru a vã achita datoriile.
Analizaþi care sunt prioritãþile aferente cheltuielilor.

           Încercaþi sã vã majoraþi venitul. 
           Reduceþi cheltuielile, analizând posibilitatea de a face unele economii.

           Încercaþi sã reduceþi din cheltuielile dvs. considerabile. 

Paºii de recuperare pe termen scurt 

Paºii de recuperare pe termen mediu

Paºii de recuperare pe termen lung 

Decizia cu privire la aprobarea creditului: în funcþie de complexitatea creditului ºi suma 
acestuia, decizia poate fi luatã de câteva persoane sau de un comitet de credit, care analizeazã 
cererea dvs., þinând cont de toate documentele pe care le-aþi prezentat, în calitate de dovadã a 
nivelului dvs. de solvabilitate ºi în cele din urmã adoptã o hotãrâre finalã, fie pozitivã sau 
negativã.



Economiile ne ajutã sã dezvoltãm deprinderea de a administra banii mai raþional ºi de a 
conºtientiza valoarea lor realã. Dacã la un moment dat, dvs. veþi avea nevoie urgent de bani, 
nu veþi fi nevoiþi sã aplicaþi pentru obþinerea unui credit, cãci aþi putea folosi propriile 
economii.

Într-un anumit context, economiile sunt similare creditelor. În cazul creditelor, dvs. veþi folosi 
în prealabil banii de care nu dispuneþi, în timp ce, în cazul economiilor, dvs. veþi depune banii 
deoparte, astfel încât sã îi puteþi folosi la un anumit moment în viitor. Atunci când economisiþi, 
dvs. utilizaþi banii de care dispuneþi. Drept urmare, una din cele mai importante trãsãturi ale 
economiilor este planificarea. 

Vã încurajãm sã începeþi sã planificaþi ºi sã vã administraþi cu responsabilitate propriile 
finanþe.
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1. Tipuri de economisire  

Depozitul la vedere este un depozit de 
economii creat fãrã termen fix. Oricând 
puteþi depune sau retrage mijloace din acest 
cont. Banca calculeazã dobânda în 
conformitate cu soldul zilnici al economiilor 
dvs., iar dobânda este cumulatã trimestrial 
sau anual, în funcþie de oferta bãncii 
respective.

Depozitul la termen este un depozit de 
economii creat pentru o anumitã perioadã de 
timp. Acest tip de economisire are o perioadã 
bine definitã ºi poate fi utilizat doar dupã 
expirarea termenului stabilit. 

4 lucruri importante pe care trebuie sã le 
cunoaºtem despre economii

Depozitul la termen poate fi retras înainte de expirarea termenului stabilit prin contract, însã 
în acest caz, rata dobânzii va fi mai micã decât cea convenitã pentru întreaga perioadã.

În cazul retragerii înainte de termen a banilor din contul de depozit la termen, 
veþi plãti penalitãþi pentru încetarea perioadei definite, iar rata dobânzii va fi redusã. Într-o 
anumitã mãsurã, scopul acestor penalitãþi este de a acoperi cheltuielile pe care banca le-ar fi 
suportat, deoarece banca îºi elaboreazã planul financiar în concordanþã cu obligaþiile dvs. 
contractuale. 

Recomandare! 

Beneficiile de care se bucurã titularii conturilor de depozit la termen:

De obicei rata dobânzii calculatã pe depozitul la termen este mai mare, din motiv cã 
oamenii îºi încredinþeazã banii bãncii pe o perioadã de timp convenitã în prealabil, ºi 
deci banca este sigurã cã poate utiliza acei bani pe toatã durata perioadei respective.

Acest tip de economisire are un efect pozitiv asupra planificãrii cheltuielilor, deoarece 
dvs. vã planificaþi venitul din timp oferindu-vã, astfel un nivel mai mare de control asupra 
finanþelor.



3. Ce înseamnã obligaþiile contractuale?

4. Care sunt condiþiile speciale?
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Organizaþi-vã planurile în conformitate cu necesitãþile dvs.

Dacã optaþi pentru depozitul la termen, perioada de economisire va fi stabilitã conform 
trebuinþelor dvs. 

În cazul în care, din contra, dvs. economisiþi cu un anumit motiv, atunci aþi putea 
deschide un depozit la vedere, ce ar putea fi pus la dispoziþie în orice moment. 

Combinaþi diverse tipuri de conturi de economii, depunând banii în diverse conturi. 

Atunci când contractaþi un depozit la termen, veþi semna un contract de cont de depozit, care 
reglementeazã regulile ºi obligaþiile aplicate pentru ambele pãrþi. 

Contractul defineºte, pe lângã perioada de timp ºi rata dobânzii, contul în care mijloacele ºi 
dobânda vor fi transferate dupã expirarea perioadei definite, termenii ºi condiþiile pentru 
încetarea prematurã a contractului, dobânda calculatã în astfel de cazuri, condiþii speciale etc.

Majoritatea bãncilor oferã condiþii speciale, 
pentru a încuraja ºi motiva clienþii sã 
economiseascã.
 
Beneficiile:

4 lucruri importante pe care trebuie sã le 
cunoaºtem despre economii

2. Cum alegeþi tipul corect de economisire?

retragerea prematurã a unei pãrþi din 
suma principalã fãrã a rezilia contractul
       
plata în avans a dobânzii
     
posibilitatea de a adãuga fonduri în 
conturile de economii 

majorarea dobânzii în funcþie de sumã 
etc.
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Cheltuielile fixe

Cheltuielile flexibile 

Cheltuielile voluntare 

 sunt regulate ºi mai mult sau mai puþin invariabile în fiecare lunã. Aici se 
includ cheltuielile pentru facturile pe energia electricã, telefon, servicii comunale, internet, 
ratele pe credit, ratele pe asigurãri etc.

sunt de asemenea regulate, însã sumele variazã. Ele includ, de exemplu 
facturile pentru telefonul mobil.

sunt costurile pe care le alegeþi ºi asupra cãrora aveþi control de sine 
stãtãtor. Acestea includ distracþiile, procurarea de articole de îmbrãcãminte, cadouri.

Pentru a administra eficient banii, lunar trebuie:
          sã rezervaþi sume fixe pentru bani dvs. de buzunar sau a membrilor familiei dvs.
             
          sã faceþi lista de cumpãrãturi
             
          sã planificaþi din timp cumpãrãturile de valoare
             
          dacã câºtigaþi cu timpul mai mulþi bani, încercaþi sã economisiþi mai mult
             
          nu încercaþi sã “înfrumuseþaþi“ cifrele, dar calculaþi exact situaþia realã
          
         sã monitorizaþi lunar bugetul ºi ajustaþi bugetul conform schimbãrilor aferente venitului 

ºi cheltuielilor.

Bugetul 

venitul dvs.

 cheltuielile dvs.

este un plan creat pentru a administra mai uºor mijloacele bãneºti. Bugetul vã poate 
oferi o imagine de ansamblu despre situaþia dvs. financiarã ºi vã ajutã sã þineþi sub control 
finanþele.

Toate bugetele se creeazã respectând ideile: 
           achitarea datoriilor
       
           economisirea de bani pentru situaþii imprevizibile 
        
           acoperirea cheltuielilor curente.

Pentru a crea bugetul, trebuie sã cunoaºteþi urmãtoarele:
           ce sumã de bani veþi avea la o anumitã perioadã de timp – 
       
           ce sumã de bani veþi cheltui într-o anumitã perioadã de timp –
       
           cum puteþi beneficia de valoarea banilor dvs. la maxim.

Pentru a determina venitul dvs., analizaþi evidenþa salariului sau extrasul lunar din contul 
bancar. Apoi, faceþi o analizã a cheltuielilor lunare. Acestea se împart în trei tipuri: cheltuieli 
fixe, cheltuieli flexibile ºi cheltuieli voluntare. 

Tipuri de cheltuieli

Bugetul  
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Venit

Salariu

Prime/majorãri de salariu

Abonament lunar de transport

Compensaþii

Alt venit 

Venit total

Cheltuieli fixe

Chiria

Energia electricã

Telefonul

Servicii comunale

TV ºi internet

Gaz

Asigurare medicalã

Pensie

Rata pe credit 

Cheltuieli pentru copii

Alte cheltuieli fixe

Cheltuieli flexibile

Produse alimentare

Transport

Reparaþii în casã

Cheltuieli de sãnãtate

Alte cheltuieli flexibile

Cheltuieli voluntare

Economii

Distracþii

Îmbrãcãminte, încãlþãminte

Cadouri

Alte cheltuieli voluntare

Cheltuieli totale

Venit net

Categorii
Suma lunarã 

prevãzutã la buget
Suma lunarã realã Diferenþa

Bugetul familiei



Misiune 

ProCredit Bank este o bancã orientatã spre dezvoltare, care 
oferã o gamã largã de servicii ºi produse bancare la cele mai 
înalte standarde. În activitatea noastrã de creditare ne 
concentrãm asupra întreprinderilor foarte mici, mici ºi 
mijlocii, deoarece suntem convinºi cã aceste afaceri creeazã 
cel mai mare numãr de locuri de muncã ºi au o contribuþie 
vitalã la dezvoltarea economicã a þãrii în care opereazã.

Spre deosebire de alte bãnci, banca noastrã nu promoveazã 
creditele de consum. În schimb, ne angajãm sã punem la 
dispoziþia clienþilor noºtri produse ºi servicii bancare în mod 
responsabil ºi sã formãm o culturã a economisirii ºi 
parteneriate de duratã cu aceºtia.

Acþionarii noºtri aºteaptã o rambursare susþinuta a 
investiþiilor, ºi nu au ca principal interes maximizarea 
profitului pe termen scurt. Investim masiv în instruirea 
personalului nostru, pentru a crea o atmosferã de lucru 
eficientã ºi agreabilã ºi pentru a oferi cele mai prietenoase ºi 
cele mai competente servicii clienþilor noºtri.



Vã aºteptãm în toate reprezentanþele ProCredit Bank

nr. 1 Chiºinãu-Centru: str. M. Eminescu 35, t. 27-17-07

nr. 2 Chiºinãu-Centru: bd. ªt. cel Mare 65, t. 83-65-80

nr. 3 Chiºinãu-Botanica: bd. Dacia 27, t. 55-83-09

nr. 5 Chiºinãu-Ciocana: bd. M. cel Bãtrân 5, t. 44-39-25

nr. 7 Chiºinãu-Sculeni: str. Calea Ieºilor 5, t. 59-28-20

nr. 8 Chiºinãu-Râºcani: bd. Moscova 15/4, t. 31-12-10

nr. 9 Chiºinãu-Botanica: str. Sarmizegetusa 1, t. 55-65-46

nr. 10 Chiºinãu-Poºta Veche: str. Ceucari 2/6, t. 43-66-65

nr. 11 Chiºinãu-Centru: str. Cosmonauþilor 9, t. 24-40-88

nr. 12 Chiºinãu-Botanica: bd. I. Gagarin 3, t.54-56-34

nr. 1 Bãlþi: str. ªt. cel Mare 37, t. (231) 6-34-75

nr. 2 Bãlþi: str. ªt. cel Mare 6/1, t. (231) 4-26-02

Cahul: str. ªt. cel Mare 19, t. (299) 3-23-40

Comrat: str. Pobedî 75, t. (298) 2-49-00

Drochia: str. 31 August 33, t. (252) 2-05-95

Edineþ: str. Independenþei 76, t. (246) 2-49-00

Fãleºti: str. M. Eminescu 10, t. (259) 2-42-32

Floreºti: str. Vasile Lupu 59, t. (250) 2-60-92

Hânceºti: str. Chiºinãului 2A, t. (269) 2-58-98

Ocniþa: str. 50 Ani ai Biruinþei 116, t. (271) 2-19-96

Orhei: str. Vasile Lupu 34, t. (235) 2-26-82

Soroca: str. ªt. cel Mare 33, t. (230) 3-01-75

Strãºeni: str. M. Eminescu 33, t. (237) 2-25-15

Ungheni: str. Naþionalã 27, t. (236) 2-22-95

www.procreditbank.md


