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aprobat de către
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________________________________________
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Organizația de Creditare Nebancară
„MCP FINANCE” S.R.L.

REGULAMENTUL
PRIVIND PRESTAREA
SERVICIILOR
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I.

Dispoziții generale

1.1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la
organizațiile de creditare nebancară nr. 1 din 16 martie 2018.
1.2 Regulamentul privind prestarea serviciilor stabilește modul de evaluare a bonității
clientului, criteriile și condițiile de prestare a serviciilor, dezvăluirea componentelor
costului total al serviciilor, modul de calcul al penalității și al ratei dobânzii, modalitățile
de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului.
1.3 Scopul prezentului Regulament constă în asigurarea dezvoltării domeniului de creditare
nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, precum și sporirea
accesului la resurse financiare al persoanelor fizice.

II.

Noțiuni generale

În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:
2.1 Administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al
filialei organizației de creditare nebancară.
2.2 Client – persoana care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare
nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea
serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc.
2.3 Credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția
rambursării acestora, a plății dobânzii și/sau a altor plăți aferente; prelungire a
termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziționa o creanță sau alte
drepturi de a efectua o plată de către organizația de creditare nebancară.
2.4 Organizație de creditare nebancară – societate cu răspundere limitată care desfășoară,
cu titlu profesional, doar activitățile prevăzute de art. 8 din Legea cu privire la
organizațiile de creditare nebancară nr. 1 din 16 martie 2018.
2.5 Oficiu secundar – unitate structurală internă a organizaţiei de creditare nebancară, situată
în afara sediului central, care nu este filială sau reprezentanţă, nu are bilanţ separat şi
desfăşoară unele din activităţile conexe sau auxiliare ale organizaţiei de creditare
nebancară.

III.

Modul de evaluare a bonității beneficiarului
3.1 Compania acorda credite persoanelor fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, în
baza buletinului de identitate. Pentru a beneficia de credit, persoanele fizice
trebuie sa dețină viza de reședință și locul de trai de facto pe teriorului Republicii
Moldova.
3.2 Persoanele fizice care solicita credite trebuie să corespundă vârstei de minim 21
ani și maxim 69 de ani.
3.3 Pot fi creditați doar persoanele fizice ar căror venituri provin din salarii, pensii de
vârstă sau de vechimea în muncă, transferuri și din activitatea de antreprenoriat.
3.4 În scopul minimizării riscului de supraîndatorare, reieșind din faptul că specificul
de creditare al companiei este acordarea creditelor pe termene de la 7 zile până la
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21 de zile, suma creditelor nu poate depăși venitul lunar al clientului luat în calcul
la momentul analizei cererii de credit.
3.5 Venitul declarat de client este verificat atât în baza surselor web disponibile, cât și
în baza discuțiilor telefonice cu clientul și persoanele de contact indicate în cerere.
3.6 Nu pot fi creditați clienții noi care dețin istorie creditară negativă la alte instituții
financiare (restanțe mai mari de 60 de zile în ultimii 2 ani) și cei care dețin litigii
care pot influența capacitatea lor de plată.
IV.

Criteriile și condițiile de prestare a serviciilor

4.1 Consultarea clientului.
4.1.1 La adresarea clientului este obligatoriu de identificat necesitățile clientului.
4.1.2 Clientului i se vor prezenta condițiile de creditare (cerințele față de client,
termenul de creditare, rata dobânzii, comisioanele, sumele minimale și
maximale de creditare, posibilitatea de achitare anticipată a creditului,
posibilitatea de a prelungi termenul contractului).
4.1.3 Clientul urmează a fi informat despre documente necesare care trebuie să
fie prezentate de către acesta pentru a evalua corect datele și pentru a lua o
decizie cu privire la acordarea creditului. Este important ca clientul să
acorde informație veridică privind locul de muncă și numerele de contact
atât a clientului, cât și a altor persoane. În procesul înregistrării cererii de
credit, clientul trebuie informat despre rata dobânzii și comisioanele
aferente creditului.
4.1.4 În cazul în care clientul refuză să completeze cererea de credit până la
final, expertul de creditare încetează procesul de completare și consultare
și eliberează acestuia informații succinte (verbale sau scrise) despre
serviciile companiei O.C.N. „MCP FINANCE” SRL.
4.1.5 În cazul în care clientul acceptă condițiile de creditare, expertul
completează cererea de credit.
4.2 Verificarea vizuală a clientului
4.2.1 Expertul va stabili vizual dacă clientul nu este în stare de ebrietate, este
bolnav psihic sau dacă acesta are un comportament neadecvat.
4.3 Identificarea clientului
4.3.1 Expertul va solicita de la client buletinul de identitate și va fi verificat
dacă buletinul de identitate este valabil și dacă documentul aparține
clientului.
4.3.2 Expertul va solicita de la client și alte documente suplimentare (licența de
activitate, contractul, legitimația ș.a.), dacă este necesar.
4.4 Înregistrarea cererii de credit și eliberarea creditului
4.4.1 Pe baza buletinului de identitate, expertul în creditare va completea
cererea pentru credit, care apoi va fi semnată de către client. Expertul în
creditare va solicita clientului completarea și semnarea declarației de
consimțământ în scopul verificării datele cu caracter personal și va
prezenta clientului informația precontractuală.
4.4.2 Expertul va face o copie xerox a buletinului de identitate a clientului.
Copia va fi semnată, datată și autentificată de către client prin scrierea
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V.

mențiunii: „Copia corespunde originalului”. Documentul dat se anexează
la dosarul clientului.
4.4.3 Cererea completată se transmite la comitetul de creditare pentru
verificarea datelor.
4.4.4 În cazul în care cererea pentru credit este acceptată, expertul în creditare
informează despre aceasta clientul și eliberează suma de bani care
formează obiectul contractului.
4.4.5 În momentul eliberării creditului, expertul în creditare pune la dispoziția
clientului următoarele documente:
 Contractul de împrumut;
 Graficul de achitare a împrumutului;
 Acord de împrumut.
4.4.6 Dosarul clientului este constituit din următoarele documente:
 Contractul de împrumut;
 Graficul de achitare a împrumutului;
 Informația precontractuală;
 Acord de împrumut;
 Declarația de consimțământ;
 Copia xerox a buletinului de identitate;
 Cererea pentru acordarea împrumutului.
Dezvăluirea componentelor costului total al serviciilor

5.1 Costul serviciilor poate fi modificat pe parcursul activității întreprinerii O.C.N. „MCP
FINANCE” SRL. Toate modificările costului sunt amplasate în zona clientului, conform
ordinului întreprinderii.
VI.

Modul de calcul al penalității, a ratei dobânzii și a comisionului

6.1 Rata dobânzii se calculează din data eliberării împrumutului până la data de achitare
integrală a acestuia. Prima zi de calcul este ziua de eliberare a împrumutului (23:59:59),
ultima zi de calcul este ziua precedentă zilei de achitare a împrumutului. Rata dobânzii se
calculează zilnic din soldul împrumutului rămas după formula: rata dobânzii pe zi *
soldul împrumutului rămas pe zi.
6.2 Penalitățile se calculează din data când obligația de rambursare (parțială sau totală) a
devenit scadentă, până la data de achitare integrală sau parțială (rata lunară) a
împrumutului. Penalitățile se calculează zilnic din soldul împrumutului rămas după
formula: Penalitatea pe zi * Soldul împrumutului rămas pe zi.
6.3 Comisionul se calculeaza în momentul eliberării creditului. Comisionul se calculează din
suma împrumutului acordat după formula: Comision * Soldul împrumutului acordat.
Comisia se achită în momentul achitării integrale a împrumutului.

VII.

Modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadentă a creditului
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7.1 Modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a împrumutului sunt
stabilită în politica întreprinderii O.C.N. „MCP Finance” S.R.L. care este revizuită în
permanență în funcție de cei mai importanți indicatori.
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