
 
Informaţie cu privire la condiţiile de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice - consumatori 

a BC "UNIBANK" SA 

Denumirea 
informaţiei 
dezvăluite 

Tipurile creditelor acordate 
Credit- 
Express 

Fii 
student 

Visul  
american 

Credite de consum 
cu GAJ 

Autocredit Ipoteca 

1. Suma creditului 
(minimă/maximă) 

Min: 1 000  lei  
Max: 5 000 lei 

Min: 3 000 lei   
Max: 50 000 lei 

Min: 3 000 lei  
Max: 50 000 lei 

Min: 3 000 lei 
Max: fără limită 

Min: 15 000 lei 
Max:  până la 70% din 
costul automobilului 

Min:  60 000 lei 
Max: – până la 70% din costul 
imobilului  
– până la 100% din costul imobilului 
în cazul garanţiilor suplimentare 

2. Termenul creditului 
(minim/maxim) 

Min: 3 luni  
Max: 12 luni 

Min: 6 luni 
Max: 48 luni 

Min:  6 luni 
Max: 12 luni 

Min: fără limită 
Max:  84 luni 

Min: 12 luni 
Max: 60 luni 

Min: 12 luni 
Max: 300 luni 

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

Min: 15% 
Max:15% 

Min: 9.5% 
Max: 10.5% 

Min: 9.5% 
Max: 9.5% 

Min:  11% 
Max: 14% 

Min:  15% 
Max: 16% 

Min: 10% 
Max: 12% 

Metoda de calcul a 
valorii absolute a ratei 
dobînzii 

Suma creditului * rata dobînzii / 365 (366) * numărul zilelor de utilizare a creditului 

4. Alte plăţi care nu 
sunt incluse în rata 
dobînzii  
(minime/maxime) 

Comisionul pentru 
eliberarea creditului 
(unic): 150 lei; 
Comisionul pentru 
studierea cererii de 
credit : 0 lei;  
Comisionul pentru 
administrarea 
creditului (lunar):  75 
lei;  
 

Comisionul pentru 
eliberarea creditului 
(unic):  2% (min.200 
lei); 
Comisionul pentru 
studierea cererii de 
credit  (unic): 50 lei; 
Сomisionul lunar 
pentru deservirea 
creditului: 0,2% 
(lunar, de la suma 
creditului); 
 

Comisionul pentru 
eliberarea creditului 
(unic):  2%(min.200 
lei); 
Comisionul pentru 
studierea cererii de 
credit  (unic): 50 lei; 
Сomisionul lunar 
pentru deservirea 
creditului: 0,2% 
(lunar, de la suma 
creditului); 
 

Comisionul pentru 
eliberarea creditului 
(unic):  2%; 
Comisionul pentru 
studierea cererii de credit  
(unic): 200 lei; 
Сomisionul lunar pentru 
deservirea creditului: 
0,15% (lunar, de la suma 
creditului); 
 

Comisionul pentru 
eliberarea creditului 
(unic):  1.5%; 
Comisionul pentru 
studierea cererii de 
credit  (unic): 200 lei; 
Сomisionul anual 
pentru deservirea 
creditului : 1 % de la 
soldul creditului; 

Comisionul pentru eliberarea 
creditului (unic): minim - 0% ,  
maxim – 1%  din suma eliberata; 
Comisionul pentru studierea cererii de 
credit : 0  lei;  
Сomisionul lunar pentru deservirea 
creditului: 0.2% de la soldul creditului; 
 

5. Modul şi frecvenţa 
plăţilor (anuităţi, rate, 
integral) 

Lunar în rate egale Lunar în rate egale Lunar în rate egale Lunar în rate egale  Lunar în rate egale Lunar în rate egale / anuităţi 

6. Documentele 
necesare pentru 
obţinerea creditului 

1.Copia buletinului de 
identitate a 
debitorului.          

 

Student: 

1.Buletinul de 
identitate  
2.Ancheta-cerere 
3.Contractul de studii 
sau contul de plată a 
studiilor 

În cazul dacă 
studentul este 
angajat în câmpul 
muncii: 

1. Adeverinţa de 
salariu 
 
Fidejusor:     

1.Buletinul de 
identitate  

Student: 

1.Buletinul de 
identitate  
2.Ancheta-cerere 
3.Contractul de studii 
sau contul de plată a 
studiilor 
4.Confirmare de la 
decanat ca este 
student 
5.Contractul încheiat 
cu compania 
Work&Travel 
6.Confirmarea 
angajării de către 
angajatorul străin 
 

1.Copia buletinului de 
identitate a debitorului.  
2. Certificat de salariu a 
debitorului.               
3. Documente pentru gaj:   
Bunuri imobile: 

-Extras din Registrul 
bunurilor imobile primit de 
la Oficiul cadastral 
teritorial;  
- Documente indicate în 
Extras (p.1.1) care 
confirmă dreptul de 
proprietate asupra 
imobilului; 
- Certificat de la 
inspectoratul fiscal privind 

1. Copia buletinului de 
identitate a debitorului.                             
2. Certificat de salariu a 
debitorului.  
3. Cont de plată.                   
4. Contract de vînzare-
cumpărare încheiat cu 
dilerul auto.                
5. Certificat de 
înregistrare a căsătoriei 
/ de divorţ.  
6. Cerere - acord a 
soţului/soţiei înregistrat 
la notar.       
7. Permis de 
conducere.  
8. Documente ce 

1. Copia buletinului de identitate a 
debitorului.  
2. Certificat de salariu a debitorului.      
3.  Documente ce confirmă venitul 
adăugător (în caz de necesitate).     
4.Documente pentru gaj:   

  -Extras din Registrul bunurilor imobile   
primit de la Oficiul cadastral teritorial;  
  - Documente indicate în Extras 
(p.1.1) care confirmă dreptul de 
proprietate asupra imobilului; 
  - Certificat de la inspectoratul fiscal 
privind lipsa sau existenţa datoriei faţa 
de buget; 
  - Рermisiunea proprietarului la 
gajarea dreptului de folosinţă/arendă a 
terenului aferent bunurilor imobile (în 



2.Ancheta 
fidejusorului 
3.Adeverinţa de 
salariu 
4.Copia carnetului de 
muncă / contractului 
de muncă 
 

 

Fidejusor:     

1.Buletinul de 
identitate  
2.Ancheta 
fidejusorului 
3.Adeverinţa de 
salariu 
4.Copia carnetului de 
muncă / contractului 
de muncă 
 

lipsa sau existenţa datoriei 
faţa de buget; 
- permisiunea 
proprietarului la gajarea 
dreptului de 
folosinţă/arendă a 
terenului aferent bunurilor 
imobile (în cazul cînd 
terenul nu este 
răscumpărat sau este 
repartizat în 
folosinţă/arendă). 
Mijloace de transport: 

- certificat de 
înmatriculare; 

- extrasul din Direcţia 
Principală Înregistrare a 
transportului şi Calificare a 
Conducătorilor Auto 
Fidejusiune: 

- Copia buletinului de 
identitate a fidejusorului; 
- Certificat de salariu a 
fidejusorului 
Conturi de depozit: 

- Copia contractului de 
depozit; 

- Extrasul privind soldul 
mijloacelor băneşti pe 
contul de depozit. 

4. Alte documente la 
cererea băncii. 

confirmă venitul 
adăugător (în caz de 
necesitate).   
9. Alte documente în 
caz de necesitate.  
 

cazul cînd terenul nu este răscumpărat 
sau este repartizat în folosinţă/arendă). 
5. Alte documente în caz de 
necesitate.  

 
 

7. Formele de 
asigurare ale 
creditului acceptate 
de bancă 

 
- 

Fidejusiune PF Fidejusiune PF 1. Imobile.      
2. Autoturisme. 
3. Fidejusiune PF/PJ. 
4. Conturi de depozit.    

Automobilul procurat cu 
încheierea obligatorie a 
contractului de asigurare 
pe termenul creditării. 

1. Imobile 
2. Fidejusiune PF/PJ. 
3. Conturi de depozit.    

8. Efectele 
rambursării 
anticipate, precum şi 
penalităţile aferente 
contractului de credit 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează 
suplimentar la 
dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual; 

Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii 
pentru utilizarea 
creditului – 1% pentru 
fiecare zi de întîrziere; 
Sancţiuni pentru 
rambursarea anticipată 
nu există 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează 
suplimentar la 
dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual; 

Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii 
pentru utilizarea 
creditului – 1% pentru 
fiecare zi de întîrziere; 
Sancţiuni pentru 
rambursarea 
anticipată nu există 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează 
suplimentar la 
dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual; 

Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii 
pentru utilizarea 
creditului – 1% pentru 
fiecare zi de întîrziere; 
Sancţiuni pentru 
rambursarea 
anticipată nu există 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează suplimentar la 
dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual; 

Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii pentru 
utilizarea creditului – 0,1% 
pentru fiecare zi de 
întîrziere; 
Sancţiuni pentru 
rambursarea anticipată nu 
există; 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează suplimentar 
la dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual; 

Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii pentru 
utilizarea creditului – 
0,1% pentru fiecare zi 
de întîrziere; 
Sancţiuni pentru 
rambursarea anticipată 
nu există; 

La apariţia datoriei restante la credit, 
se calculează suplimentar la dobînda 
stabilită, dobînda în mărimea – 15% 
anual; 

Penalitatea pentru nerespectarea 
obligaţiunilor privind achitarea dobînzii 
pentru utilizarea creditului – 0,1% 
pentru fiecare zi de întîrziere; 
Sancţiuni pentru rambursarea 
anticipată nu există; 



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

În funcţie de: 

- Noile acte normative aprobate de catre Banca Nationala a Moldovei; 
- Nivelul inflatiei; 
- Devalorizarea monedei nationale; 

- Conjunctura si dinamica pietii financiare din RM; 

10. Modalitatea de 
aplicare a cursului de 
schimb la derularea 
creditelor acordate în 
valută străină sau în 
lei moldoveneşti 
ataşate la cursul 
valutei străine.  

 
 
Credit se acordă numai în lei moldoveneşti .  
Nu se aplică corelarea cursului de schimb pentru creditele acordate în lei moldoveneşti. 

 

 

Denumirea informaţiei 
dezvăluite 

Tipurile creditelor acordate pe carduri bancare 

AVANTAJ 
Card salarial cu 

overdraft 
„STANDARD” 

SINDICARD SINDICARD+ GOLD+ INFINITY 

1. Suma creditului 
(minimă/maximă) 

Minimă 2000,00 lei /  

Maximă 45 000,00 lei 

Minimă 500,00 lei /  

Maximă 30 000,00 lei 

Minimă 500,00 lei /  

Maximă 30 000,00 lei 

Minimă 500,00 lei /  

Maximă 30 000,00 lei 

Minimă 500,00 lei /  

Maximă 30 000,00 lei 

Minimă 30 000,00 lei /  

Maximă 200 000,00 lei 

2. Termenul creditului 
(minim/maxim) 

36 luni 
cu posibilitatea 
prelungirii 

24 luni 
cu posibilitatea 
prelungirii 

24 luni 
cu posibilitatea prelungirii 

24 luni 
cu posibilitatea prelungirii 

24 luni 
cu posibilitatea 
prelungirii 

24 luni 
cu posibilitatea 
prelungirii 

3. Rata dobînzii achitată de 
client (minimă/maximă), 
precum şi metoda de 
calculare a valorii absolute a 
ratei dobînzii 

minimă-16.5%  anual 
maximă-17% anual 

(Introductory rates-
10.5%) 

Suma creditului  *  
rata dobînzii / 365 
(366)  * numărul 
zilelor de utilizare a 
creditului 

18% anual  

Suma creditului  *  rata 
dobînzii / 365 (366)  * 
numărul zilelor de 
utilizare a creditului 

minimă-16%  anual 
maximă-18% anual 

Suma creditului  *  rata 
dobînzii / 365 (366)  * 
numărul zilelor de utilizare 
a creditului 

minimă-18%  anual 
maximă-20% anual 

Suma creditului  *  rata 
dobînzii / 365 (366)  * 
numărul zilelor de 
utilizare a creditului 

18% anual  

Suma creditului  *  rata 
dobînzii / 365 (366)  * 
numărul zilelor de 
utilizare a creditului 

15% anual, 

Suma creditului  *  rata 
dobînzii / 365 (366)  * 
numărul zilelor de 
utilizare a creditului 

4. Alte plăţi care nu sunt 
incluse în rata dobînzii  
(minime/maxime) 

Comisionul pentru 
eliberarea creditului 
(unic): 2% din suma 
creditului aprobat 
(min.200lei) 
Comisionul pentru 
studierea cererii de 
credit:100 lei;  
Comision pentru 
eliberarea 
numerarului de la 
POS-terminale şi/sau 
bancomate: 2.5% / 
3.6% din valoarea 
tranzacţiei 

- - Comision pentru 
eliberarea numerarului de 
la POS-terminale şi/sau 
bancomate: 2.5% din 
valoarea tranzacţiei 
 

Comision pentru 
eliberarea numerarului 
de la POS-terminale 
şi/sau bancomate: 
2.5% din valoarea 
tranzacţiei 
 

- 

5. Modul (anuităţi, rate, 
integral) şi frecvenţa plăţilor 

Lunar, Debitorul este 
obligat să achite 
Plata minimă 
obligatorie. 

Lunar, Debitorul este 
obligat să achite Plata 
minimă obligatorie. 
În componenţa Plăţii 

Lunar, Debitorul este 
obligat să achite Plata 
minimă obligatorie. 
În componenţa Plăţii 

Lunar, Debitorul este 
obligat să achite Plata 
minimă obligatorie. 
În componenţa Plăţii 

Lunar, Debitorul este 
obligat să achite Plata 
minimă obligatorie. 
În componenţa Plăţii 

Lunar, Debitorul este 
obligat să achite Plata 
minimă obligatorie. 
În componenţa Plăţii 



În componenţa Plăţii 
Minime Obligatorii 
(PMO) sunt incluse 

următoarele 
obligaţiuni: 
- dobânda, calculată 
de Bancă la data de 
decontare a perioadei 
de raportare şi care 
urmează să fie plătită 
în perioada de 
achitare curentă. 

Minime Obligatorii 
(PMO) sunt incluse 

următoarele obligaţiuni: 
- dobânda, calculată de 
Bancă la data de 
decontare a perioadei 
de raportare şi care 
urmează să fie plătită 
în perioada de achitare 
curentă. 
- 5%  din suma datoriei 
existente la sfârşitul 
lunii precedente. 

Minime Obligatorii (PMO) 

sunt incluse următoarele 
obligaţiuni: 
- dobânda, calculată de 
Bancă la data de 
decontare a perioadei de 
raportare şi care urmează 
să fie plătită în perioada de 
achitare curentă. 
- 5%  din suma datoriei 
existente la sfârşitul lunii 
precedente. 

Minime Obligatorii 
(PMO) sunt incluse 

următoarele obligaţiuni: 
- dobânda, calculată de 
Bancă la data de 
decontare a perioadei de 
raportare şi care 
urmează să fie plătită în 
perioada de achitare 
curentă. 

Minime Obligatorii 
(PMO) sunt incluse 

următoarele obligaţiuni: 
- dobânda, calculată de 
Bancă la data de 
decontare a perioadei 
de raportare şi care 
urmează să fie plătită 
în perioada de achitare 
curentă. 

Minime Obligatorii 
(PMO) sunt incluse 

următoarele obligaţiuni: 
- dobânda, calculată de 
Bancă la data de 
decontare a perioadei 
de raportare şi care 
urmează să fie plătită 
în perioada de achitare 
curentă. 
- 5%  din suma datoriei 
existente la sfârşitul 
lunii precedente. 

6. Documentele necesare 
pentru obţinerea creditului 

 Buletinul de 
identitate (original + 
copie) 

 Ancheta – cerere 

 Adeverinţa de 
salariu, care 
confirmă salariul 
mediu net lunar 
pentru ultimele 6 
luni. 

 

 Buletinul de identitate 
(original + copie) 

 Ancheta – cerere 

 Adeverinţa de 
salariu, care confirmă 
salariul mediu net 
lunar pentru ultimele 
6 luni. 

 

 Buletinul de identitate 
(original + copie) 

 Ancheta – cerere 

 Adeverinţa de salariu, 
care confirmă salariul 
mediu net lunar pentru 
ultimele 6 luni. 

 

 Buletinul de identitate 
(original + copie) 

 Ancheta – cerere 

 Adeverinţa de salariu, 
care confirmă salariul 
mediu net lunar pentru 
ultimele 6 luni. 

 

 Buletinul de identitate 
(original + copie) 

 Ancheta – cerere 

 Adeverinţa de 
salariu, care confirmă 
salariul mediu net 
lunar pentru ultimele 
6 luni. 

 

 Buletinul de 
identitate (original + 
copie) 

 Ancheta – cerere 

 Adeverinţa de 
salariu, care 
confirmă salariul 
mediu net lunar 
pentru ultimele 6 
luni. 

În cazul fidejusiunii 
soţului/ soţiei 
Debitorului: 

 Buletin de identitate 
a fidejusorului 
(original + copie) 

În cazul gajării 
depozitului bancar 
deschis  în BC 
”UNIBANK” S.A.: 

 Contractul 
depozitului bancar 

În cazul fidejusiunii 
persoanei juridice: 

 Rapoartele 
financiare ale 
persoanei juridice 

7. Formele de asigurare ale 
creditului acceptate de 
bancă 

 
Fără gaj 

 
Fără gaj 

 
Fără gaj 

 
Fără gaj 

 
Fără gaj 

 Fidejusiunea  
soțului/soției 

Debitorului (dacă 
clientul este 
căsătorit); 

 şi/sau gajul 
depozitelor bancare 
deschise în BC 
”UNIBANK” S.A. 

 şi/sau fidejusiunea 
persoanei  



8. Efectele rambursării 
anticipate, precum şi 
penalităţile aferente 
contractului de credit 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează 
suplimentar la 
dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual 
Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii 
pentru utilizarea 
creditului – 1% pentru 
fiecare zi de întîrziere 
Penalitate  pentru 
întârzierea achitării 
Plăţii Minime 
Obligatorii lunare  – 

3 euro. 
 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează suplimentar 
la dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual 
Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii 
pentru utilizarea 
creditului – 0,1% pentru 
fiecare zi de întîrziere 

Sancţiuni pentru 
rambursarea anticipată 
nu există 

La apariţia datoriei restante 
la credit, se calculează 
suplimentar la dobînda 
stabilită, dobînda în 
mărimea – 15% anual 
Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii pentru 
utilizarea creditului – 0,1% 
pentru fiecare zi de 
întîrziere 
Penalitate  pentru 
întârzierea achitării Plăţii 
Minime Obligatorii lunare  

– 50 lei. Sancţiuni pentru 
rambursarea anticipată nu 
există 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează suplimentar la 
dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual 
Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii pentru 
utilizarea creditului – 
0,1% pentru fiecare zi de 
întîrziere 
Penalitate  pentru 
întârzierea achitării Plăţii 
Minime Obligatorii 

lunare  – 50 lei. Sancţiuni 
pentru rambursarea 
anticipată nu există 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează suplimentar 
la dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual 
Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii 
pentru utilizarea 
creditului – 0,1% pentru 
fiecare zi de întîrziere 
Penalitate  pentru 
întârzierea achitării 
Plăţii Minime 
Obligatorii lunare  – 50 

lei. Sancţiuni pentru 
rambursarea anticipată 
nu există 

La apariţia datoriei 
restante la credit, se 
calculează suplimentar 
la dobînda stabilită, 
dobînda în mărimea – 
15% anual 
Penalitatea pentru 
nerespectarea 
obligaţiunilor privind 
achitarea dobînzii 
pentru utilizarea 
creditului – 0,1% pentru 
fiecare zi de întîrziere 

Sancţiuni pentru 
rambursarea anticipată 
nu există 

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

In funcţie de: 
- Noile acte normative aprobate de catre Banca Nationala a Moldovei; 
- Nivelul inflatiei; 
- Devalorizarea monedei nationale; 

- Conjunctura si dinamica pietii financiare din RM; 

10. Modalitatea de aplicare a 
cursului de schimb la 
derularea creditelor acordate 
în valută străină sau în lei 
moldoveneşti ataşate la 
cursul valutei străine.  

 
 

Credit se acordă numai în lei moldoveneşti .  
Nu se aplică corelarea cursului de schimb pentru creditele acordate în lei moldoveneşti. 

 

 

 

 


