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Extras din PROGRAMUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„TE CREDITĂM UŞOR. RECOLTEZI CU SPOR.”* 

I.ORGANIZATORUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

1.1. Organizatorul Campaniei promoţionale „Te credităm uşor. Recoltezi cu spor.” (în continuare 

„Campanie”) este B.C.”Moldova-Agroindbank” S.A. (în continuare „Organizator”), cu 

sediul în municipiul Chişinău, str. Constantin Tănase, 9/1.  

1.3. Participanţii la Campanie vor respecta şi se vor conforma tuturor prevederilor, termenelor şi 

condiţiilor prezentului Program Oficial al Campaniei (numit în continuare „Program”).  

1.4. Participant la Campanie poat fi persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ condiţiile 

enumerate în Capitolul IV din prezentul Program. 

1.5. Prezentul Program va fi expus pe pagina web a băncii www.maib.md.   

III.PERIOADA CAMPANIEI ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE  

3.1 Campania este organizată şi desfăşurată în toate sucursalele BC”Moldova Agroindbank”SA. 

3.2 Perioada activă a Campaniei: 14.01.2019 – 31.05.2019, inclusiv 

Condiţiile promoţionale vor fi acceptate pentru toate creditele la care cererile de credit vor fi 

înregistrate, cu pachetul de documente complet, în perioada promoţională, cu condiţia că 

aprobarea creditului şi semnarea contractelor de credit va fi cel târziu până la 30.06.2019. 

IV.DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1  La Campanie pot participa persoanele juridice, producători agricoli (inclusiv I.I. şi G.Ţ.), clienţi 

Retail, care întrunesc cerințele pentru Creditele Agro, precum  şi condiţiile  stabilite prin Programul 

campaniei  promoţionale.  

V.MECANISMUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

5.1. În perioada Campaniei Creditele Agro vor fi acordate în următoarele condiţii 

5.1.1. Suma maximă a creditului fără gaj material: 

a) Pentru creditele acordate conform GP „Universal Agro Plus” -  pînă la 500 mii MDL; 

b) Pentru creditele acordate conform GP „Credite pentru finanţarea capitalului circulant, 

destinate producătorilor agricoli - întreprinderi micro şi mici” şi GP “Credit pentru 

completarea capitalului circulant” (pentru clienţi corporativi, clienţi retail- întreprinderi din 

business-ul mijlociu)” suma maximă a creditului acordat va fi de: 

- pînă la 500 mii MDL, pentru clienţii cu un volum de vînzări de pînă la 1000 mii MDL; 

- pînă la 700 mii MDL, pentru clienţii cu un volum de vînzări de la 1000 mii MDL pînă la   

  3000 mii MDL; 

- pînă la 1000 mii MDL, pentru clienţii cu un volum de vînzări mai mare de 3000 mii 

MDL. 
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Expunerea pe debitor la toate creditele acordate în cadrul băncii fără gaj material nu va 

depăşi sumele sus-menţionate conform categoriei de client respective. 

5.1.2. Termenul creditului: 

a) pînă la 15 luni, cu condiţia că termenul final de rambursare a creditului – nu va depăşi 

data de 31.03.2020; 

5.1.3. Asigurarea creditului: 

a) gajul roadei viitoare, în mărime nu mai mică decât suma creditului plus dobânda aferentă pe 

toată perioada de utilizare a creditului; 

b) gajul mijloacelor băneşti aflate şi care vor intra în conturile bancare, constituit prin control, 

în mărime nu mai mică de 120% din valoarea obligaţiei garantate, cu dreptul debitorului 

gajist de a dispune liber de mijloacele băneşti din conturi; 

c) fidejusiunea fondatorului/asociatului majoritar, indiferent de existenţa averii personale în 

proprietate.  

d) existenţa în proprietatea solicitantului sau a fidejusorului a mijloacelor fixe (inclusiv 

bunuri imobile), valoarea aproximativă de piaţă a cărora depăşeşte suma creditului solicitat, 

precum şi suma altor credite fără gaj material contractate anterior şi a celor asigurate de 

către aceştia cu fidejusiune; 

VI.ALTE FACILITĂŢI PROMOŢIONALE 

6.1. Pentru clientii noi atrasi la deservire: 

a) Deschiderea contului curent în MDL – gratuit; 

b) Administrarea lunară a contului curent în MDL (pe parscursul primelor 12 luni de 

deservire la MAIB) – gratuit. 

6.2. Pentru clienţii existenţi şi clienţi noi atrasi la deservire – fondatorii (cu cota de participare de 

30% şi mai mare în capitalul social/propriu) microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi 

întreprinderilor din business-ul mijlociu, clienţi Retail (inclusiv I.I. şi G.Ţ.), care vor beneficia 

de credite în cadrul Promotiei:  

a) Se oferă Card de credit, în următoarele condiţii: limita datoriei la cardul de credit, în 

mărime de max. 10 mii MDL, pentru o perioada  de 36 luni, cu posibilitatea de prelungire 

automata conform condiţiilor Ghidului Produsului în vigoare, respectiv; 

6.3. Alte condiţii aferente produselor Credite Agro nu sunt supuse modificărilor, creditele fiind 

acordate în conformitate cu Ghidul de prezentare a produselor  respective în vigoare. 

IX. LITIGII 

9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 

soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova. 

9.2 Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de 

la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, 

dar nu mai târziu de 1 lună de zile de la momentul producerii evenimentului. 

X. DISPOZIŢII FINALE  

10.1  Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră      

sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o 

continua, cu informarea publicului prin intermediul paginii web a băncii www.maib.md.  
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10.2  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Program şi condiţiile Campaniei 

promoţionale, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin plasarea acestora pe 

pagina web a băncii www.maib.md în termeni rezonabili. 

 

 

* Campania a fost aprobată prin Hotărârea Comitetului de Conducere al băncii din    

11.01.2019 
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