CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR DE INTERMEDIERE FINANCIARĂ nr. EX/___/___/___
“___” __________ 201__

mun. Chişinău

SRL„CREDITEX&CO”, IDNO 1014600023557, cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Mesager 4, MD 2069 și adresa oficiului în
mun. Chișinău, str. A. Hâjdeu 94/1, of.1, MD 2001, denumită în continuare „CREDITEX”, în persoana Directorului, dl. NICOLAE
LUNGU, pe de o parte, şi
„_____________________________”, IDNO ______________________, cu sediul în _______________________________,
denumită în continuare „FINANȚATOR”, în persoana Administratorului, dl. __________________________, care acționează în
baza actului de constituire, pe de altă parte,
ambii denumiți în continuare “PARTENERI”, au încheiat prezentul contract de prestare a serviciilor de intermediere financiară
(în continuare „CONTRACT”), cu privire la următoarele:
I.

DEFIINIȚII GENERALE

CREDITEX – persoana juridică care prestează servicii de intermedieri financiare.
Finanțator – persoana juridică (bancă, organizații de microfinanțare, companie de leasing, asociații de economii și împrumut,
sau alte instituții financiare) care primește solicitări de finanțare și care are dreptul ulterior de a oferi finanțare Clienților.
Client - persoana fizică sau juridică care poate beneficia de finanțare de la FINANȚATOR prin intermediul CREDITEX.
Comerciantul Partener - persoana juridică care comercializează produse și/sau servicii prin eforturi comune cu CREDITEX,
prin oferirea accesului potenţialilor Clienți la sursele de finanţare ale Finanțatorilor.
Creditex.md – site-ul (platforma) www.creditex.md și toate instrumentele aferente acestuia ce servesc pentru intermedierea
operațiunilor de finanțare dintre Finanțator și Client.
Solicitare de finanțare – cererea Clientului parvenită prin intermediul platformei Creditex.md ce cuprinde un complex de
date cu caracter personal și utilizate pentru emiterea deciziei de finanțare.
Ofertă de finanțare - oferta Finanțatorului transmisă pentru o solicitare de finanțare prin intermediul platformei Creditex.md
care va fi prezentată Clientului.
Împrumut/Credit – suma de bani acordată Clientului de către Finanțator, cu condiţia achitării unei dobânzi şi unor
comisioane precum şi altor plăţi aferente, pe care Clientul se obligă să o restituie Finanțatorului în conformitate cu clauzele
contractului de împrumut/credit.
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constituie din două elemente de bază:
2.1.

Procurarea solicitării de finanțare de către Finanțator de la CREDITEX;

2.2.

Debursarea (valorificarea) împrumutului/creditului solicitat de către Client;
III.

3.1.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

CREDITEX se obligă:

3.1.1. să ia toate măsurile necesare pentru a garanta securitatea deplină a informațiilor și protecția acestora. Prin
protecție și securitate se cuprind măsuri ce se referă la reducerea încercărilor neautorizate de acces, eliminarea
oricăror situații de abuz ce țin de modificarea, divulgarea sau distrugerea informațiilor;
3.1.2. să îmbunătățească metodele de colectare, stocare și prelucrare a datelor, inclusiv măsuri fizice de securitate,
pentru a contracara accesul neautorizat la sistemele de stocare a informațiilor în scop de furt a bunurilor, phishing
sau alte tipuri de fraude;
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3.1.3. să limiteze accesul personalului, contractorilor și altor agenți la informațiile deținute și prelucrate, având încheiate
contracte stricte de protecție a confidențialității datelor, limitării accesului sau păstrării caracterului confidențial al
datelor. Pentru orice abatere de la condiții contractuale sunt aplicate măsuri aspre care nu se referă doar la
penalități și amenzi, ci și la dreptul CREDITEX de a acționa în judecată încălcările de confidențialitate constatate;
3.1.4. să emită rapoarte lunare la ultima dată a pentru luna precedentă de gestiune
3.1.5. să nu creeze concurență neloială între Finanțatori și să combată orice tentativă de creare a acesteia;
3.1.6. să nu divulge proceduri de lucru, procedee de marketing sau orice informați confidențiale ale Finanțatorului fapt
pentru care va încheia un Acord de Confidențialitate la prezentul Contract (Anexa nr. 1).
3.1.7. să nu creeze clienți fictivi cu date referitoare la informații neveridice.
3.2.

Finanțatorul se obligă:

3.2.1. să respecte schema de colaborare dintre părți;
3.2.2. să efectueze plata serviciilor prestate în conformitate cu prevederile prezentului contract;
3.2.3. în cazul debursării împrumutului/creditului solicitat de către Client, să modifice statutul solicitării de finanțare în
“valorificat” în cadrul platformei creditex.md
3.2.4. să nu divulge date cu caracter personal, inclusiv orice gen de informaţii şi date, de care a luat cunoştinţă în cadrul
activităţii în conformitate cu prezentul contract;
3.3.

CREDITEX are în drept:

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.

de a încasa de la Finanțator comisioanele stabilite conform prezentului Contract stabilite în pct. 4.1.;
de a stoca date cu caracter personal în cadrul platformei creditex.md;
de a încheia contracte analogice cu alți Finanțatori;
de a verifica în mod individual debursarea împrumutului/creditului.

Finanțatorul are în drept:

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

să cumpere/refuze o solicitare de finanțare parvenită prin intermediul creditex.md;
să emită o ofertă de finanțare către Client;
să accepte/renunțe la debursarea(valorificarea) împrumutului/creditului solicitat de către Client;;
să solicite de la CREDITEX rapoarte lunare privind activitatea sa prin intermediul CREDITEX;
în baza prezentului contract de a prelucra datele cu caracter personal ale Clientului;
să creeze conturi de utilizator în număr nelimitat în cadrul platformei creditex.md;
să exporte datele cu caracter personal ale Clientului din baza de date creditex.md în propria bază de date;
să achite Comerciantului Partener suma împrumutului aprobată pentru Client, conform condițiilor indicate în Actul
de constatare a datoriilor sau acordurile încheiate între COMERCIANTUL PARTENER și FINANȚATOR;
IV.

4.1.

PREȚ ȘI MODALITATEA DE ACHITARE

Finanțatorul achită următoarele comisioane:

4.1.1. Comision de examinare – comision în sumă de __________ lei pentru achiziționarea fiecărei solicitări de finanțare
de la CREDITEX;
4.1.2. Comision de debursare – comision în mărime de _________lei de la suma împrumutului/creditului valorificat
pentru fiecare solicitare de finanțare.
4.2.

În cazul debursării(valorificării) împrumutului/creditului, Finanțatorul achită doar comisionul de debursare.

4.3.

În cazul finanțărilor în valută, comisionul de debursare se va calcula de la suma echivalent în MDL calculată la cursul de
schimb al BNM din momentul modificării statutului solicitării de finanțare în Valorificat.

4.4.

Comisioanele sus menţionate se achită de către Finanțator în primele 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea raportului
de către CREDITEX pentru luna de gestiune precedentă.

4.5.

Comisionul de examinare se va modifica în baza acordului dintre părți, dar nu mai devreme de __________________,
fapt pentru care CREDITEX va informa FINANȚATORUL cu un interval de timp de minim 10 zile calendaristice din data
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ce urmează a fi stabilită de părți. Valoarea comisionului de examinare se va negocia între părți și va fi obiectului
acordului suplimentar la prezentul contract. În cazul în care părțile nu vor ajunge la o acord comun cu privire la
valoarea comisionului de examinare, contractul va fi reziliat urmând ca obligațiile de până la data rezilierii contractului
să fie onorate de Părți.
V.

TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil pe un termen de până la _____________. La data expirării
contractului, dacă părțile nu au convenit altfel, acesta se va prelungi automat pe perioada de până la _________________ ;
VI.

CLAUZE FINALE

6.1.

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui;

6.2.

Prezentul contract poate fi modificat şi completat doar prin semnarea unui acord adiţional între părţi care se anexează
la contract şi este parte integrantă a acestuia;

6.3.

Depășirea termenului de achitare stipulat în punctul 4.4, rezervă dreptul CREDITEX de a suspenda accesul
finanțatorului la platforma creditex.md;

6.4.

Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către CREDITEX dacă Finanțatorul nu îşi respectă obligaţia pecuniară
garantată de prezentul contract, prin anunțarea acestuia în prealabil, oferind-ui termen de 10 zile calendaristice
pentru remediere.

6.5.

Litigiile apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul când aceasta
nu este posibil - în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

6.6.

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, ambele
având aceeaşi putere juridică.

6.7.

Partenerii se obligă să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi despre schimbarea sediului lor, telefoanelor de contact şi
altor informaţii necesare pentru executarea corespunzătoare a prezentului contract în termen de cel mult 7 zile de la
momentul schimbării.

6.8.

Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare având aceeaşi putere juridică, câte unul pentru fiecare
dintre părţi, în limba română pe care părţile o posedă liber. Conţinutul termenilor utilizaţi în prezentul contract este
înţeles de către părţi.
VII.

DATELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

CREDITEX
SRL„CREDITEX&CO”
Cod fiscal 1014600023557
IBAN MD58MO2224ASV75932157100
Banca BC"Mobiasbanca – Groupe Societe Generale"S.A.
Cod bancar MOBBMD2X
Adresa juridică mun. Chişinău
Str. Mesager 4, MD 2069
Adresa juridică mun. Chişinău
Str. A. Hâjdeu 94/1, of. 1, MD 2001
Mob: +373 691 543 11
Tel: +373 22 933 393
e-mail: office@creditex.md
Director
Nicolae Lungu ____________________
L.Ş.
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FINANȚATOR
___________________________________________
Cod fiscal ___________________________________
IBAN ________________________________
Banca BC “_______________________________” S.A,
_______________________________________________
Cod bancar ___________________________________
Adresa ____________________________________
Mob.: _______________________________
e-mail: ____________________________
Administrator

______________________ ______________
L.Ş.
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