
 Informaţie privind condiţiile de acordare a creditului la cardul de plată FLASH 
BC"COMERŢBANK" S.A. 

Denumirea informaţiei 
dezvăluite 

CREDIT ACORDAT LA CARDUL DE PLATĂ FLASH 

Suma creditului (min/max) 2 000 lei - 50 000 lei 

Termenul creditului (min/max) 24 luni 

Rata dobânzii achitată de client 
(minimă/maximă), precum şi 
metoda de calcul a valorii 
absolute a ratei dobânzii 

16.5% 
Formula de calculare a dobânzii: 
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100 

Alte plăţi care nu sânt incluse 
în rata dobânzii (minim/maxim) 

1.75% comision pentru retragerea numerarului la ATM/POS/internet 
banking 
100 MDL - Comision de examinarea dosarului 
0 – comision achitare la comercianți 

Modul (anuităţi, rate, integral) şi 
frecvenţa plăţilor 

Plata minimă lunară a Creditului constituie 10%  din soldul Creditului la 
ultima zi a lunii precedente 

Documentele necesare pentru 
obţinerea creditului** 

1. Cererea de acordare a creditului la contul de card Flash; 
2. Chestionar de solicitare a creditului; 
3. Certificat privind veniturile din salariu, semnat și ștampilat de angajator; 
3. Actul de identitate (în original şi copia ) al solicitantului; 
4. Ancheta de identificare a clientului, persoană fizică;  
5. Copia integrală a carnetului de muncă; 
6. Acord de consultare a Biroului de credit pentru istoria de credit a 
solicitantului; 
7. Document confirmative pentru alte venituri; 
8. Documente pentru fidejusor; 
9. Declarația BASS opțional. 

Formele de asigurare ale 
creditului acceptate de bănci 

fără asigurare/după caz fidejusiunea soţului/soţiei 

Perioada de grație  Până la 50 de zile 

Condiţiile în care rata dobânzii 
se poate modifica până la 
rambursarea integrală 

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din 
cauza înrăutăţirii situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii 
valutei naţionale a RM, de a schimba rata dobânzii până la 5 puncte 
procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 
10 zile înainte de introducere ratei noi, şi până la 10 puncte procentuale - 
cu acordul preliminar al părţilor. 

* Rata dobânzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, 
evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori. 

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţă de Debitor 
şi forma juridică a Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se 
perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru contractarea unui credit la Bancă. 

 

 


