Informația privind condițiile de acordare, utilizare și de rambursare a micro-creditului
Documentul dat, este exercitat de Organizația de Microfinanţare «CASH & GO» (Societate cu
Răspundere Limitată), în continuare numită «Societate», c/f 1017600028955, cu scopul îndeplinirii
cerințelor, legislației în vigoare a Republicii Moldova, conține informație privind condițiile de acordare,
utilizare și rambursare a micro-creditului (în continuare numită – «Informație»). Documentul dat, se
plasează la locul de acordare a serviciului (oficiile Societății de eliberare micro-creditelor) și în rețea de
internet pe site-ul www.Rapidfinance.md care conține următoare informație:
Denumirea organizației
Sediul permanent a organului
executiv al Societății
Numarul de contact
Site-ul official,
rețeaua de "Internet”

Organizația de Microfinanţare “ CASH & GO”
Societate cu Răspundere Limitată
Str. Gradina Botanica 14/3 of 307, Mun Chisinau,
Republica Moldova
0 800 108 02
www.Rapidfinance.md

Micro-creditele sînt oferite Exclusiv Societatii, persoanelor
fizice,
Care corespund următoarelor cerințe:
- deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
- disponibilitatea a domiciliului și/sau a locului de Muncă,
conform contractului de muncă, în Republica Moldova;
- pentru pensionari – posedarea locului de trai în Republica
Moldova, în baza căruia cetățeanul se adresează la Societate
pentru a obține micro-credit;
Cerințe față de beneficiar al
-lipsa datoriilor (obligațiilor neîmplinite) față de Societate, în
creditului, care sînt stabilite de
baza precedentelor obligații asumate de către cetățean anterior.
Societate și executarea
- Vîrsta de la 18 pînă la 70 de ani
cărora este obligatorie pentru
- capacitatea persoanei (cetățeanului) completă de a munci (adică
acordarea creditului
lipsa deciziei instanței de judecată cu privire la declararea
incapacității de a munci);
- lipsa legaturii cu Societatea la momentul depunerii cererii;
- disponibiltatea telefonului și posibilitatea permanenta de a-l
utiliza
- în orașe cu verificare centralizată,
condiția obligatorie - persoana de contact să locuiască cu
cetățeanul pe acelasi teritoriu.
Mai mult, pentru anumite categorii de cetățeni, Societatea poate
aplica cerințe speciale.
Examinarea cererei depuse de către cetățean, la acordarea microTermenul de examinare a cererei, creditului, și decizia Societății de a aproba cererea, are loc în
privind obținerea micro-creditului, prezența cetățeanului, în ziua depunerii cererii.
depusa de către cetățean și decizia Cetățeanul este în drept să depună cererea Societății,la începutul
Sociaetății cu privire la această
zilei de lucru a birouuil de eliberare a micro-creditelor,sau a altei
cerere
subdiviziuni separate a Societății. Depunerea cererii se stopează
cu 10 (zece) minute pînă la momentul închiderii.
Pentru examinarea cererii, Cetateanul va prezenta buletinul de
identitate al Republicii Moldova. Solvabilitatea cetățeanului se
stabilește prin informația verbală prezentată. Cetățeanul oferă
Lista de documente și informații,
următoarea informație:
necesare pentru examinarea cererii,
- adresa locului de trai;
inclusiv pentru stabilirea
- telefoane de contact al cetățeanului (cel puțin un număr trebuie
solvabilității beneficiarului de
să fie specificat, dacă cetățeanul are număr fix de telefon, atunci
credit
el, de asemenea, trebuie să-l indice);
- date referitor la locul de munca (denumirea organizației,
funcția, vechimea, numărul de telefon al organizației, iar în caz
de necesitate, numărul de telefon al șefului);

Tipuri de credite
Sume de credite
Termen de întoarcere a crediturilor
Valuta, în care se oferă creditele
Modalitățile de oferire a creditelor,
mijloace electronice de plată
Rata dobânzii în procente anual,
conform contractului de credit
Tipuri a altor plăți de către
beneficiar în conformitate cu
contractul de credit (dacă sînt)
Sume a altor plăți de către
beneficiar în conformitate cu
contractul de credit (dacă sînt)
Periodicitatea de plată a
beneficiarului
la întoarcerea creditului
Perioda de plată a procentelor de
către beneficiarului creditului
Achitarea altor plăți de către
beneficiar (dacă sînt)

- Informație despre venit și cheltuielile solicitantului (datele
ultimei luni se indică verbal de către cetățean);
- numere de telefon, a cel puțin două persoane de contact (în
cazul în care cetățeanul nu a atins vîrsta de 21 de ani) – numărul
de telefon a unui din părinți este obligatoriu; În cazul în care
cetățeanul este de virsta de peste 21 de ani – numere de telefon al
oricărei persoane de contact).
Credite fără asigurare
De la 300 lei pînă la 10 000 lei
De la 7 pînă la 30 de zile, de la momentul acordării creditului
Lei moldovenești
Eliberarea mijloacelor bănești în biroul de eliberare a microcreditului sau alta subdiviziune a Societății
730% (șapte sute treizeci procente)
Lipsesc

Lipsesc
Întoarcerea sumei creditului, împreună cu procentele calculate, se
efectuează într-o singură plată
Procentele pentru folosirea micro-creditului se achită de către
beneficiar concomitent cu întoarcera sumei micro-creditului, sau,
conform formei unui document separat întocmit, în ziua semnării,
sau modificării contractului în punctul "Programul de plăți",
coordonat de către ambele părți
Lipsesc

Beneficiarul poate rambursa împrumutul în întregime sau parțial:
- Mijloacele bănești în orice birou de eliberare a micro-creditelor
Modalități de rambursare a
sau altă subdiviziune a Societății, prin transferul mijloacelor
creditelor
bănești la contul Societății, conform următoarelor rechizite: c/b
agrnmd2x cont IBAN: MD09AG000000022513183895
In BC "Moldova Agroindbank" SA
Cetățeanul este în drept să refuze primirea micro-creditului
complet sau parțial, făcînd un preaviz în Societate, în același
Termenul în care beneficiarul este mod, care a fost utilizat pentru depunerea cererii de acordare a
în drept să refuze primirea
micro-creditului, de la momentul prezentării beneficiarului de
creditului
către Societatea condițiilor contractului de micro-credit,până în
momentul
primirii mijloacelor bănești
Modalități de asigurare a executării Neaplicabil
obligațiilor contractuale de microcredit
Răspunderea beneficiarului privind Neaplicabil
executarea contractului de credit,
cazuri in care pot fi aplicate
sanctiuni
Mărimea pedeapsei (amenzii,
Neaplicabil
penalității)
Modul de calculare a amenzii
Neaplicabil
Informații cu privire la alte
Pentru a obține microcredit în mijloace bănești, nu este necesar
contracte,
de a încheia contracte suplimentre

care beneficiarul creditului este
obligat să încheie
Informații despre alte servicii care
Beneficiarul creditului este obligat
să obțină, în legătură cu contractul
de credit
Informațiile despre o posibilă
creștere a sumei cheltuielilor
beneficiarului de credit, în
comparație cu suma preconizată în
lei, inclusiv aplicarea de rată
variabilă a procentelor
Informații despre posibilități de
restricționare
a cesiunilor drepturilor, prevăzute
de contractul de credit, de către
Societate față de terții.

Ordine de prezentare a informației
de către beneficiar, referitor la
utilizarea creditului (inclusiv - la
includerea în contractul de credit
condițiilor de utilizarea de către
beneficiar, creditului obținut pe
anumite obiective)

Competența jurisdicțională a
legitiilor în acțiunile Societății,față
de beneficiarul creditului
Formulare sau alte forme
standarte, în care sunt definite
condițiile
contractului de credit

Beneficiarul nu este obligat să primească alte servicii în legătură
cu încheierea contractului de credit
La încheierea contractelor între Societate și a Beneficiarului
crediturilor, prin executarea tuturor obligațiilor, este neaplicabil.
La executarea corespunzătoare a obligațiilor – în conformitate cu
Informație, precum și pe suma costurilor creditului la primirea
executării obligațiilor monetare
Pentru trecerea la terțe a drepturilor (cerințe) de creditor (de
Societate) nu este necesar acordul beneficiarului de credit. Prin
semnarea condițiilor contractului de micro-credit, beneficiarulul
dă acordul său pentru cedarea drepturilor (creanțelor) contractului
de către terți, cu condiția respectarii de către Societate a
cerințelor legislației în vigoare
Beneficiarul este în drept să utilizeze creditul obținut pentru
orice nevoie, care nu este legată de activitătea de întreprinzător.
Societatea, de obicei, nu solicită, nici o dovadă documentară
privind la scopul de utilizare a creditului. Cu scopul executării
prevederilor legislației în vigoare, în domeniul combaterii
legalizării (spălării) veniturilor obținute pe cale criminală, și de
finanțare a terorismului, Societatea este în drept să solicite de la
beneficiar sau de la altă persoană dovezi documentare despre
utilizare surselor de venit bănești, cu privire la executarea
obligațiilor față de Societate în cadrul contractului de credit.
Societatea este în drept să refuze
eliberarea creditului, ori scopul utilizării mijloacelor bănești de
către beneficiar ori altă persoană, în cazuri prevăzute de legislație
în domeniul menționat.
Conform regulilor comune a legislației
Condițiile contractului de micro-credit

Informația dată, este prevăzută pentru toate persoanele, cu scopul desfășurării informației despre
Societate, și activitate a Societății, în conformitate cu legislația în vigoare. Documentul dat poartă un
caracter informativ, și nu constitue o ofertă publică, ori o invitație de a face oferte.
Condițiile micro-creditării, încheiate de către Societate, corespund informației date, pe termenul
activității redacției documentului dat.

