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Informaţii standard privind acordarea creditului nebancar 

 
1. Denumirea și datele de contact ale Companiei 

Creditorul Organizația de Creditare Nebancară “B&B ONE 

CREDIT”Societate cu Răspundere Limitată 

Adresa Mun. Chișinău, str. Rabbi Țirilson, 4 

Număr de telefon  +37360066331, +37360066332 

Adresa web www.bbcredit.md 

2. Descrierea principalelor caracteristici ale creditului nebancar acordat de Companie 

Forma de credit Credit de consum nebancar 

Valoarea totală a creditului De la 1000 până la 15000 lei 

Durata contractului de credit nebancar De la 7 până la 30 zile 

Moneda în care se acordă creditul nebancar (MDL) Leul moldovenesc  

Condiţiile care reglementează tragerea creditului 

 

-  Prezentarea buletinului de identitate de către Client; 

- Compania analizează cererea de acordare în prezența 

potențialului client; 

-  Semnarea contractului de credit de către părți; 

- Eliberarea mijloacelor bănești în numerar se efectuează la 

subdiviziunea Companiei; 
- Eliberarea creditelor nebancare se efectuează în orele de lucru 

conform regimului de funcționare a subdiviziunii Companiei; 

Periodicitatea plăților la rambursarea  sumei totale a creditului 

nebancar 

Suma totală a creditului nebancar se rambursează odată cu 

dobânda calculată 

Periodicitatea plăților la rambursarea  dobânzii pentru utilizarea 

creditului nebancar 

Suma calculată a dobânzii pentru utilizarea creditului se 

rambursează odată cu suma totală a creditului 

Suma totală, pe care clientul urmează să o achite și ordinea de 

alocare a plăților. 

- Se formează din suma totală a creditului nebancar și sumele 

dobânzii pentru utilizarea acestuia, calculate pentru perioada de 

utilizare efectivă a creditului dat. 

- Sumele plătite de către Client se vor distribui în următoarea 

ordine: penalități (dacă este cazul), dobânda pentru termenul 

utilizat al creditului nebancar, suma creditului nebancar. 

Garanții necesare Nu sunt necesare garanții suplimentare pentru a garanta creditul 

nebancar 

3. Costurile creditului 

Rata dobînzii aferente creditului nebancar * Dobânda fixă; 

* 1.1 % pe zi sau 401,5 % anual; 

* în caz de întîrziere a plății, calcularea dobînzii pentru 

utilizarea creditului nu se stopeaza în zilele următoare a datei 
rambursării efective  a creditului nebancar și a dobânzii pentru 

utilizarea creditului, inclusiv pentru ultima zi de  întîrziere. 

Dobînda anuală efectivă (DAE) DAE constituie 401,5 % 
Rata dobânzii achitate de către client și DAE pe creditul 

nebancar (Formula de calcul și exemplu reprezentativ) 

• Formula de calcul: 

Sold credit * rata anuală a dobînzii * numărul de zile pentru 

utilizarea creditului/numărul de zile în an de facto (365 sau 366 

zile, în cazul anului bisect) 

• Exemplu reprezentativ de calcul: 

Dacă a fost acordat un credit în mărime de 1000 lei la 1.1 % pe 
un termen de 30 zile, atunci: 

1000 * 401,5 % * 30/365 = 330 lei 

Condiții în care plățile aferente contractului de credit nebancar 

pot fi modificate 

Se stabilesc printr-un acord adițional între client și Companie. 
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Modalități de rambursarâe a creditului nebancar * mijloace bănești în numerar, la subdiviziunea Companei 

* prin transfer în contul curent al Companiei: 

IBAN: MD49ML000000022519203032 

Banca: BC „ Moldinconbank” SA. 

Sucursala – Premium 

C/B: MOLDMD2X 

Plăți în caz de întârziere a rambursării a creditului nebancar • amendă în mărime de 300 lei – se calculează prima dată la a 3-

a zi de întîrziere, a doua oară - la a 10-a zi de întîrziere. În acest 

sens 1-a zi de întîrziere a executării obligațiilor este ziua care 
urmează după ultima zi a termenului de rambursare a creditului 

și a dobânzii pentru folosirea creditului;  

• penalitate în mărime de 2 % din suma restantă a creditului se 

calculează pentru fiecare zi calendaristică, începând cu a 10-a zi 

de întîrziere 
 

4. Alte aspecte juridice importante 

Dreptul de revocare  DA, în termen de 14 zile calendaristice 

Rambursare anticipată Clientul are dreptul la rambursare anticipată totală sau parţială a 

creditului în orice moment, respectiv în cazul dat Compania nu 

va percepe comision și/ sau compensație pentru rabursarea 

anticipată. 

Obținerea informației din baza de date Creditorul vă va informa imediat și gratuit asupra rezultatelor 

consultării unei baze de date în cazul în care cererea de 
împrumut este respinsă  în baza acestei consultări. Acest lucru 

nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informații  

este interzisă prin lege sau  contravine  obiectivelor  de ordine 

publică sau de securitate publică. 

Dreptul la un proiect de contract de credit 

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al 

proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică 

în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să 

încheie contractul de credit cu dumneavoastră 

DA 

Perioada de timp în care informația precontractuală este 

obligatorie pentru Companie 

- 15 zile; 

- termenul poate fi redus în baza unui acord între Client și 

Companie 

 


