
 Overdraft-ul ”SINDICARD” - reprezintă o modalitate simplă şi rapidă de a primi un credit pe 

termen scurt ”până la salariu”. 

Profitaţi din plin de posibilităţile cardului ”SINDICARD” de la BC ”UNIBANK” S.A. şi 

economisiţi, sporind veniturile Dvs. 

 

Condiţiile de creditare ale overdraft – ului ”SINDICARD”: 

Programa de creditare SINDICARD 

Categorie client 

Salariaţi 

(persoane fizice care sunt membri de 

sindicat şi deţin carduri salariale 

emise de  BC ”UNIBANK” S.A.) 

Nesalariaţi 

(persoane fizice care sunt membri de 

sindicat, dar nu deţin carduri salariale 

emise de BC ”UNIBANK” S.A. ) 

Valuta Lei moldoveneşti 

Tipul cardului Cirrus Maestro  

Tipul creditului Overdraft 

Perioada  de valabilitate a 
cardului 

60 luni 

Perioada de creditare 24 luni 

Perioada de valabilitate a limitei 
de credit 

22 luni 

(cu posibilitatea prelungirii pe un termen de 22 / 24 luni, în baza cererii clientului 

şi  a istoriei de credit pozitive) 

Suma limitei de credit 

Limita minimă – 500 lei 

Limita maximă – 30 000 lei, dar nu mai mult de: 

Salariaţi - un salariu mediu lunar (“venit net”) 

Nesalariaţi - 1/2 din salariul mediu lunar („venit net”) 

Rata dobânzii 16 % anual 18 % anual 

Alte plăţi care nu sunt incluse în 
în calculul ratei dobânzii 

Salariaţi / Nesalariaţi: 

- În cazul apariţiei datoriei restante aferente plăţii lunare a creditului, se 

calculează suplimentar la dobânda stabilită, dobânda în mărimea – 15% anual 

(pentru suma creditului restant) 

- Penalitate pentru îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor de plată a 

dobânzilor la credit – 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere  

Nesalariaţi: 

- Penalitatea pentru întârzierea achitării Plăţii Minime Obligatorii lunare  – 50 

lei. 

Perioada de graţie Lipsește 

Venitul Debitorului, utilizat la 
calcularea  mărimii creditului 

Pentru calcularea limitei de credit, se va lua în calcul salariu mediu lunar net 

pentru ultimele de 6 luni ale Debitorului, conform adeverinţei de venit  eliberată 

de către angajator. 

Garanţiile creditului Fără gaj 

Condiţiile şi perioada de 
rambursare a creditului / 
dobânzii 

Lunar, nu mai târziu de data de 28 a lunii, care urmează după perioada de 

raportare, Debitorul este obligat să achite Plata minimă obligatorie. 

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. 

- 5%  din suma datoriei existente la sfârşitul lunii precedente. 

Documentele ce urmează să fie 
prezentate de client 

1. Buletinul de identitate (original + copie) 

2. Ancheta – cerere 

3. Adeverinţa de salariu, care confirmă salariul mediu net lunar pentru 

ultimele 6 luni. 



 


