CONTRACT DE CREDIT NR.

-

Împrumutătorul:
O.C.N. "Mogo Loans" SRL
IDNO (cod fiscal) 1017600033216
Adresa: MD-2060, mun.Chișinău, bd.Cuza-Voda, 20/A

Împrumutatul:
Numele, prenumele: - Codul personal:
E-mail: Tel.: -

Banca: BC EXIMBANK SA Contul: MD49EX0000002251749484MD
Codul băncii EXMMMD22
Banca: BC Victoriabank SA
Contul: MD06VI022243000000173MDL
Codul băncii VICBMD2X

Partea I. Dispoziții speciale
1. Suma creditului:

-

2. Comision de acordare a creditului ( % din Suma creditului,
min 5000 lei):

-

3. Suma totală a creditului:

0.00 lei

4. Taxa de administrare lunară a creditului:

-

5. Data finală a scadenței creditului:

-

6. Rata dobânzii:

Fixă, % anual

7. Termenul creditului:

 luni

8. Dobânda anuală efectivă (DAE):

%

9. Metoda de achitare:

Anuitate

10. Costurile totale aferente creditului:

-

Împrumutător
O.C.N. Mogo Loans S.R.L. ___________________________
Împrumutatul

___________________________

11. Graficul de plăți:
Nr.
Data
plății plății
12.
Garanții:

Suma totală a
creditului

Rata din Suma totală
a creditului

Rata din
Dobândă

Rata din Taxa de
administrare a creditului

Total plata
lunarâ

10.1. Contract de gaj nr. -G din - / fidejusor: - -, codul personal: , adresa de reședință: -

13. Informația la momentul
încheierii Contractului:

Tel. (022) 80-28-28, e-mail: info@mogo.md, programul de lucru: zile lucrătoare
8.30-17.30; sâmbăta, duminica – zile libere

Împrumutător
O.C.N. Mogo Loans S.R.L. ___________________________
Împrumutatul

___________________________

Partea II
DISPOZIŢII GENERALE
1.

Definiţii și interpretări:

Dispoziţii
speciale

Partea I a Contractului.

Dispoziţii
generale

Domiciliul declarat şi/sau actual al
Adresa poştală Împrumutatulului adus la cunoştinţă Contul bancar al
a
O.C.N. "Mogo Loans" SRL la
O.C.N. Mogo
Împrumutatului depunerea cererii de acordare a
Loans S.R.L.
creditului.
Cererea de
acordare a
creditului

Cererea de acordare a creditului,
depusă prin intermediul Centrului
de relaţii cu clienţii, conform
prevederilor capitolului 4 a
Dispoziţiilor generale.

Partea II a Contractului.
Contul bancar sau conturile bancare al
O.C.N. "Mogo Loans" SRL speciﬁcate în
Dispoziţiile speciale și în factura de plată
lunară expediată Împrumutatului. În cazul
în care sunt diferite, plățile se vor achita
în conturile indicate în factura de plată.

Pagina web a Împrumutătorului:
Pagina web a
www.mogo.md, sau o altă pagină web
Împrumutătorului care va fi adusă la cunoștința
Împrumutatului.

Centrul de
Subdiviziunea O.C.N. Mogo Loans Metoda
relaţii cu clienţii S.R.L. care oferă servicii clienților.
„anuității”

Procedeu în care suma Ratelor lunare de
credit este aceeaşi pe întregul termen al
creditului.

Comision de
acordare a
creditului

Plată pentru serviciile prestate de
către O.C.N. "Mogo Loans" SRL în
procesul de acordare a creditului,
specificată în Dispoziţiile speciale.

Plățile de credit

Plăţile datorate de către
Împrumutat către O.C.N. "Mogo
Loans" SRL conform prezentului
Contract, care constau din Ratele
lunare de credit, dacă este aplicată
Metoda „anuității”, Metoda
“balloon” sau plata unică, dacă este
aplicată Metoda „bullet”.

Rată lunară de
credit

Plata cu frecvență lunară, datorată
de către Împrumutat către O.C.N.
"Mogo Loans" SRL, care constă din
ratele lunare ale Sumei totale a
creditului, ale Dobânzii la credit și
ale Taxei de administrare,
specificate în Graficul de plăți.

Soldul
creditului

Cota parte din Suma totală a
creditului, care nu a fost încă
restituită de Împrumutat.

Dobînda anuală
efectivă (DAE)

Rata dobânzii calculată în
conformitate cu legislația în vigoare
şi specificată în Dispoziţiile speciale.
La calcularea DAE se presupune că
Rata dobânzii determinată iniţial
este fixă pentru întreaga perioadă
de credit; plăţile se efectuează
lunar conform Graficului de plăți.
Toate cheltuielile O.C.N. "Mogo
Suma creditului
Loans" SRL legate de executarea
Contractului se vor lua în
considerare la efectuarea
calculelor. Taxa de prelungire,
Penalitatea şi alte plăți
suplimentare specificate în Contract
sau pe Pagina web, nu sunt luate în
considerare la efectuarea
calculelor.

Suma creditului acordat de O.C.N. Mogo
Loans S.R.L. în favoarea Împrumutatului.

Graficul de efectuare a Plăţilor de
credit, specificat în Dispoziţiile
speciale sau în anexele la Contract.

Toate costurile, inclusiv dobânda,
comisioanele, taxele şi orice alt tip de
costuri, pe care trebuie să le suporte
Împrumutatul, în legătură cu Contractul şi
care sunt cunoscute de Împrumutător la
momentul semnării prezentului Contract,
cu excepţia taxelor notariale, taxele și
impozitele percepute conform legislației,
eventualele costuri pentru serviciile
accesorii aferente Contractului.

Grafic de plăți

Metoda „bullet”

Procedeu în care Suma creditului și
dobânda sunt achitate printr-o plată unică
la data finală a scadenței creditului.

Penalități

Penalitățile aplicabile specificate în pct.
10.1, care se calculează în cazul
neexecutării obligaţiilor prevăzute în
Contract inclusiv în cazul executării lor
necorespunzătoare.

Dobânda la
credit

Remuneraţia pentru acordarea creditului,
care se calculează din Suma totală a
creditului, de la data în care o sumă
bănească a fost pusă la dispoziția
Împrumutatului și până la data în care
suma respectivă a fost achitată
Împrumutătorului, în modul prevăzut de
prezentul Contract.

Plăţile
contractuale

Plăţile datorate de Împrumutat conform
prezentului Contract în favoarea O.C.N.
"Mogo Loans" SRLcare includ Plăţile de
credit și, după caz, Penalitățile şi/sau alte
plăţi.

Costul total al
creditului

Taxa de
prelungire

Metoda
“balloon”

Plata datorată de Împrumutat în
favoarea O.C.N. "Mogo Loans" SRL
pentru schimbarea la solicitarea
Împrumutatului a scadenței Ratelor
de credit sau a creditului.

Metoda aplicabilă pentru
Contractele cu termenul creditului
mai mare de 12 (douăsprezece) luni
care include plățile Contractuale
lunare egale pe toată perioada
creditului și o opțiune de achitare a
unei Plăți finale “balloon” în
conformitate cu prevederile p. 5.9
din Dispozițiile generale.

Taxa de
administrare a
creditului

Taxă specificată în Dispoziţiile speciale,
care trebuie plătită pentru costurile de
administrare a creditului, destinată
inclusiv cheltuielilor de publicitate sau
costurilor suportate de
partenerii/distribuitorii O.C.N. Mogo Loans
S.R.L. Această taxă este calculată la data
emiterii împrumutului și rămâne fixă pe
toată perioada contractului.

Plata finală
„balloon”

Plata care include soldul creditului în
conformitate cu Contractul, precum și
dobânda calculată, indicată în p. 5.9.2 din
Dispozițiile generale, indiferent de data
efectuării acestei plăți. Plata finală
„balloon” înlocuiește plăți lunare
contractuale standarte. Odată cu
achitarea, Împrumutatul va achita toate
obligațiile sale legate de soldul creditului
și dobânda acumulată în temeiul
Contractului în conformitate cu
prevederile p. 5.9 din Dispozițiile
generale.

Interpretări:
- În prezentul Contract, referințele la un anumit punct trebuie interpretate ca referință la punctul respectiv din
Dispozițiile generale.
- În prezentul Contract, titlurile și cuprinsul sunt inserate doar pentru facilitarea referințelor și nu afectează
interpretarea Contractului.
- În prezentul Contract, "inclusiv" și "include" sunt considerate a ﬁ urmate de "fără limitare", în cazurile în care nu au
fost urmate.
2. Obiectul Contractului
În conformitate cu prevederile prezentului Contract, Împrumutătorul se obligă să pună la dispoziția Împrumutatului o
sumă de bani ca împrumut, cu condiția rambursării ei, a plății dobânzii şi a altor plăți aferente.
3. Declarații și confirmări
3.1. Împrumutatul conﬁrmă și declară că:
- el nu este limitat în capacitatea juridică, ﬁind liber să-și asume și execute obligațiile conform prezentului Contract,
fără a fi necesar acordul, consimțământul sau altfel de participare a unei terțe persoane;
- el întrunește condițiile de acordare a creditului, inclusiv are domiciliu declarat și real în Republica Moldova;
- în cadrul negocierii și la încheierea prezentului Contract el a acționat cu discernământ, exprimându-și consimțământul
cu intenția de a produce efecte juridice și neviciat;
- el conștientizează întinderea și efectele obligațiilor asumate prin prezentul Contract, își poate dirija acțiunile, nu
acționează sub inﬂuența erorii, dolului, violenței sau leziunii și a obținut consiliere profesională independentă cu privire
la prezentul Contract înainte de a-l încheia;
- toate documentele şi informațiile pe care le-a prezentat Împrumutătorului sunt complete și corecte atât la momentul
prezentării lor cât şi la data semnării prezentului Contract;
- încheierea prezentului Contract și asumarea obligațiilor conform acestuia nu constituie o încălcare a obligațiilor
Împrumutatului conform altor acte juridice la care este parte sau care altfel i se aplică;
- el nu are vreo datorie sau obligație neexecutată față de o terță persoană, care nu a fost dezvăluită Împrumutătorului,
și nu este participant la vreun litigiu pendinte sau, din câte cunoaște, în pregătire, care ar putea avea un efect negativ
asupra situației financiare sau bunurilor Împrumutatului;
- a fost informat şi a luat cunoștință de lista și mărimea comisioanelor, penalităților și sancțiunilor pentru încălcarea
prevederilor prezentului Contract, precum și de faptul că lista acestora este anexată la prezentul Contract și plasată pe
Pagina web a Împrumutătorului. Lista comisioanelor, penalităților şi sancțiunilor, precum şi mărimea efectivă a
acestora, pot ﬁ modiﬁcate unilateral de O.C.N. "Mogo Loans" SRL în cazul prevăzut de pct. 5.8, și 6.3 Modiﬁcarea se va
face după plasarea listei comisioanelor, penalităților şi sancțiunilor pe Pagina web a Împrumutătorului, notiﬁcând cu cel
puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice în prealabil Împrumutatul despre aceasta prin expedierea unui SMS şi/sau email;
- O.C.N. "Mogo Loans" SRL i-a oferit, cu suﬁcient timp până la momentul semnării prezentului Contract, informația
precontractuală precum și explicațiile corespunzătoare, necesare, complete și clare, inclusiv legate de Costul total al
creditului, care au permis Împrumutatului să evalueze și să ia în cunoștință de cauză o decizie informată și rațională;
- clauzele prezentului Contract nu-l dezavantajează și sunt pe deplin adaptate nevoilor și intereselor sale, precum și
situației sale financiare.
4. Acordarea creditului
4.1. O.C.N. "Mogo Loans" SRL este în drept să refuze acordarea creditului, informându-l pe Împrumutat în acest sens.
O.C.N. "Mogo Loans" SRL nu este obligată să-și justiﬁce refuzul. Totuși, dacă refuzul se bazează pe informaţia conţinută
într-o baza de date despre debitori, O.C.N. "Mogo Loans" SRL va informa Împrumutatul în timp de 7 (șapte) zile
calendaristice, în mod gratuit, în scris sau, la solicitarea expresă a acestuia, în forma aleasă de Împrumutat şi agreată
de O.C.N. "Mogo Loans" SRL (poşta electronică, fax, telex), în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu
caracteristicile bazei de date consultate. În cazul în care refuzul de a acorda creditul se bazează pe informaţia negativă
din raportul de credit, O.C.N. "Mogo Loans" SRL va oferi Împrumutatului, gratuit, o copie de pe raportul de credit.
4.2. Împrumutatul are dreptul să solicite acordarea unui nou credit, prin depunerea unei Cereri de acordare a creditului.
O.C.N. "Mogo Loans" SRL are dreptul să nu dea curs cererii de acordare a împrumutului, inclusiv în cazul în care

Împrumutatul încalcă oricare dintre prevederile contractelor deja încheiate cu O.C.N. "Mogo Loans" SRL.
4.3. Împrumutatul este de acord să plătească O.C.N. "Mogo Loans" SRL Comisionul de acordare a creditului, conform
Graﬁcului de plăți.
5. Plăţile contractuale
5.1. Împrumutatul se obligă să efectueze iar O.C.N. "Mogo Loans" SRL să accepte Plăţile de credit în moneda (valuta),
modul și termenele de plată stabilite și speciﬁcate în Contract. O.C.N. "Mogo Loans" SRL întocmeşte şi transmite
Împrumutatului facturile de plată a Ratelor lunare de credit, care sunt valabile fără semnătură şi ştampilă și sunt trimise
Împrumutatului pe adresa electronică (e-mail) speciﬁcată în Cererea sa de acordare a creditului și/sau în Contract.
Părțile pot conveni de comun acord asupra întocmirii unui nou grafic de plăţi.
5.2. Împrumutatul va efectua Platile contractuale prin transfer bancar sau în numerar în Contul bancar al O.C.N. "Mogo
Loans" SRL. O plată se consideră efectuată dacă Contul bancar al O.C.N. "Mogo Loans" SRL este creditat cu întreaga
sumă a plății.
5.3. Împrumutatul este obligat să indice atât în ordinul de plată prin virament cât și în ordinul de încasare a
numerarului, numărul și data Contractului și destinația corectă a plății pe care o efectuează.
5.4. Dacă la efectuarea plății Împrumutatul nu respectă prevederile pct. 5.2 și 5.3, O.C.N. "Mogo Loans" SRL are dreptul
de a considera astfel de plăţi ca ﬁind neachitate, cu toate efectele prevăzute de Contract pentru cazurile neexecutării
corespunzătoare a obligațiilor.
5.5. Împrumutatul este în drept, în orice moment, notiﬁcând despre aceasta în scris O.C.N. "Mogo Loans" SRL cu 5
(cinci) zile lucrătoare în prealabil, să achite anticipat în totalitate sau în parte Plățile contractuale. În acest caz,
Împrumutatul are dreptul la o reducere a Costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile
aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi data ﬁnală a scadenței creditului. În cazul în care Împrumutatul
achită anticipat doar o parte din Plățile contractuale, acesta poate solicita în scris în acest scop O.C.N. "Mogo Loans"
SRL ﬁe modiﬁcarea ulterioară a Graﬁcului de plăți, ﬁe păstrarea termenelor inițiali de scadență din Graﬁcul de plăți, cu
atribuirea sumei achitării anticipate parțiale în categoria de avans care se va utiliza pentru stingerea Ratelor lunare de
credit viitoare conform scadenței stabilite inițial în Graficul de plăți.
5.6. În cazul rambursării anticipate de către Împrumutat, O.C.N. "Mogo Loans" SRL este îndreptăţit la o compensaţie
rezonabilă şi justiﬁcată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate de rambursarea anticipată, cu condiţia ca
rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii este ﬁxă. Această compensație nu va depăși,
în orice caz, cuantumul dobânzii pe care Împrumutatul ar ﬁ plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi
scadența creditului, și va constitui:
a. 1% din valoarea sumei Plăților contractuale rambursate anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată şi rezoluțiunea convenită a Contractului este mai mare de un an;
b. 0,5% din valoarea sumeiPlăților contractuale rambursate anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată şi data convenită pentru rezoluțiunea Contractului nu este mai mare de un an.
5.7. Dacă scadența plăţii coincide cu o zi de odihnă sau de sărbătoare nelucrătoare, plăţile trebuie efectuate cel târziu
în următoarea zi lucrătoare.
5.8. Dacă după semnarea Contractului si pe parcursul derulării acestuia au intervenit modiﬁcări legislative (inclusiv au
intrat în vigoare acte legislative noi) care impun aplicarea unor impozite, taxe, tarife, inclusiv stabilite în condițiile legii
prin decizii și dispoziții administrative ale autorităților publice centrale și locale, care implică majorarea sau reducerea
Plăţilor contractuale, Împrumutătorul are dreptul să majoreze sau, după caz, șă micşoreze Plăţile contractuale în baza
unei notiﬁcări prealabile scrise adresate Împrumutatului cu 30 (treizeci) de zile calendaristice până la aplicarea
modiﬁcărilor intervenite, expediind Împrumutatului factura și noul Graﬁc de plăți. Nesemnarea de către Împrumutat a
actului adiţional specificat în pct. 12.8 este considerată acceptare tacită a modificărilor.
5.9. Pentru contractele cu un termen mai mare de 12 (douăsprezece) luni, conform Contractului Împrumutatul poate
beneﬁcia de dreptul de a achita o Plată ﬁnală “balloon” prin care va rambursa anticipat obligațiile care îi revin în
temeiul Contractului fără a ﬁ necesară achitarea comisionului de rambursare anticipată în conformitate cu p. 5.5 din
Dispozițiile generale.
5.9.1 Plata ﬁnală ar putea ﬁ achitată de Împrumutat în perioada care începe în ziua următoare scadenței celei de-a
unsprezecea plăți lunare contractuale până la scadența celei de-a doisprezecea plăți lunare contractuale la ﬁecare an
creditar. Perioada și suma plății ﬁnale “balloon” va ﬁ egală cu suma totală a plăților lunare neachitate, conform
graficului de plăți.
5.9.2 Pentru a-și exercita dreptul de a efectua Plata ﬁnală “balloon”, Împrumutatul va contacta Împrumutătorul cu
solicitarea de a-i comunica suma precisă a Plății ﬁnale “balloon” și va efectua Plata ﬁnală “balloon” în suma și termenul
speciﬁcat indicând explicit următorul text în destinația plății: „Plată ﬁnală “balloon” conform contractului (numărul
contractului)”.
5.9.3 În cazul în care cerința prevăzută la p. 5.9.2 nu este îndeplinită, Împrumutatul va considera că plata se efectuează
pentru o rambursare anticipată standard și va percepe un comision de achitare anticipată în conformitate cu p. 5.5 din
Dispozițiile Generale.
5.10. Dreptul la plata ﬁnală “balloon” nu limitează dreptul Împrumutatului de a achita anticipat obligațiile în temeiul
Contractului. În acest caz, Împrumutatul va achita un comision de achitare anticipată în conformitate cu prevederile p.
5.5 din Dispozițiile generale.
5.11. Efectuarea Plății ﬁnale “balloon” nu îl scutește pe Împrumutatul de obligațiile sale de a achita sumele restante
rămase în conformitate cu Contractul.
6. Dobânda
6.1. Împrumutatul plăteşte O.C.N. "Mogo Loans" SRL Dobânda la credit, calculată de O.C.N. "Mogo Loans" SRL în baza
Ratei dobânzii specificate în Dispozițiile speciale.
6.2. Rata dobânzii poate fi modificată:
a. prin acordul comun al Părților, sau
b. unilateral de către Împrumutător, în funcţie de evoluția ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei, a ratei inﬂaţiei şi
de evoluţia pieţei, inclusiv modiﬁcarea cursului la EUR sau USD cu mai mult de 10% față de cursul din data încheierii
prezentului Contract, ținând-se cont de regulile echității, notiﬁcând Împrumutatul prin e-mail și/sau SMS cu cel puțin 10
(zece) de zile înainte de punerea în aplicare a ratei modificare a dobânzii.
Neprezentarea Împrumutatului la sediul O.C.N. "Mogo Loans" SRL în termen de 20 (douăzeci) de zile de la primirea

notiﬁcării în vederea semnării acordului adițional va constitui acceptarea tacită de către Împrumutat a noilor condiții.
6.3. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 6.2, O.C.N. "Mogo Loans" SRL are dreptul de a modiﬁca Rata dobânzii sau
mărimea unor alte taxe pentru servicii ﬁnanciare, fără preaviz, în cazul în care există un motiv întemeiat, cu obligaţia
de a-l informa de îndată pe Împrumutat în această privinţă şi ca Împrumutatul să aibă libertatea de a recurge, imediat
în acest temei, la rezoluţiunea Contractului sau, după caz, la restituirea anticipată a Plăților contractuale, fără vreun
cost suplimentar pentru Împrumutat.
7. Dreptul de revocare
7.1. Împrumutatul poate, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data încheierii Contractului, să-şi
exercite dreptul de revocare fără a invoca motive.
7.2. Împrumutatul va notiﬁca O.C.N. "Mogo Loans" SRL cu privire la exercitarea dreptului de revocare personal, în formă
scrisă, prin depunerea cererii în adresa O.C.N. "Mogo Loans" SRL, sau prin expedierea prin poștă înainte de expirarea
termenului specificat în pct. 7.1, a notificării de revocare cu aviz de recepționare.
7.3. Dacă la primirea notiﬁcării Împrumutatului cu privire la exercitarea dreptului de revocare, O.C.N. "Mogo Loans" SRL
deja a eliberat împrumutatului întreagă suma sau o parte a creditului, Împrumutatul este obligat, în decurs de cel mult
3 (trei) zile calendaristice de la trimiterea notiﬁcării de exercitare a dreptului de revocare, să restituie O.C.N. "Mogo
Loans" SRL fără vreo întârziere nejustificată sumele primite şi dobânda sporită pentru această perioadă.
7.4. În cazul exercitării de către Împrumutat a dreptului de revocare, O.C.N. "Mogo Loans" SRL este îndreptățit la
compensația pentru orice taxe nerambursabile plătite de către acesta administrației publice.
8. Prelungirea termenului creditului
8.1. Împrumutatul are dreptul să propună prelungirea termenului creditului, (i) prin completarea unei cereri la Centrul
de relaţii cu clienţii sau (ii) prin trimiterea unei cereri în următoarea formă: „Vă rog să prelungiţi termenul creditului
conform contractului nr. (se va speciﬁca nr. Contractului)” de la adresa de e-mail a Împrumutatului speciﬁcată în
Cererea de acordare a creditului la adresa de e-mail a O.C.N. "Mogo Loans" SRL speciﬁcată în Contract sau pe Pagina
web a Împrumutătorului.
8.2. După ce O.C.N. "Mogo Loans" SRL a primit şi analizat solicitarea de prelungire a termenului, O.C.N. "Mogo Loans"
SRL decide la discreție proprie dacă acceptă sau nu modiﬁcarea termenului creditului şi privind Taxa de prelungire,
notiﬁcând Împrumutatul în acest sens. Taxa de prelungire se va aplica și percepe de la Împrumutat doar în cazul în care
scadența se schimbă cu mai mult de 30 (treizeci) de zile.
8.3. În decurs de 3 (trei) zile lucrătoare de la notiﬁcarea Împrumutatului conform pct.8.2, Împrumutatul va achita O.C.N.
"Mogo Loans" SRL Taxa de prelungire prin transfer sau în numerar, cu indicarea expresă în destinația plății că „sunt de
acord cu prelungirea termenului creditului conform contractului nr. (se va speciﬁca nr. Contractului)”. Dacă O.C.N.
"Mogo Loans" SRL nu a încasat Taxa de prelungire în termenul prevăzut în acest punct, decizia O.C.N. "Mogo Loans"
SRL privind prelungirea termenului va ﬁ anulată, iar Împrumutatul va trebui să solicite repetat și în scris prelungirea
termenului creditului.
8.4. O.C.N. "Mogo Loans" SRL are dreptul să respingă solicitarea Împrumutatului de prelungire a termenului creditului,
notiﬁcând Împrumutatul în acest sens. O.C.N. "Mogo Loans" SRL nu este obligată să-şi justiﬁce refuzul.
8.5. Prelungirea termenului creditului se aplica și intră în vigoare doar după încasarea de către O.C.N. "Mogo Loans"
SRL a Taxei de prelungire și semnarea de către Împrumutat a noului Graﬁc de plăți.
9. Drepturi şi obligaţii
9.1. Împrumutatul este obligat să asigure constituirea garanțiilor convenite în Dispozițiile speciale. Împrumutatul va
asigura substituirea sau completarea garanțiilor, în modul și în termenul indicat în cererea în acest sens din partea
O.C.N. "Mogo Loans" SRL, în cazurile prevăzute de lege sau atunci când, în urma evaluării independente, se constată că
valoarea de piață a garanțiilor a scăzut.
9.2. Împrumutatul este obligat să utilizeze numai instrumente şi echipamente de comunicaţii electronice sigure pe
durata Contractului.
9.3. Împrumutatul va informa imediat și în scris O.C.N. "Mogo Loans" SRL, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare,
despre orice modificare a datelor indicate în Contract sau în Cererea de acordare a creditului.
9.4. La cererea O.C.N. "Mogo Loans" SRL, Împrumutatul se obligă să-i transmită fără întârzieri nejustiﬁcate orice
documente care conﬁrmă veniturile şi bunurile sale și documente care atestă situaţia ﬁnanciară şi juridică a
Împrumutatului,într-un volum suﬁcient pentru reevaluarea bonităţii lui.
9.5. La cererea Împrumutatului, O.C.N. "Mogo Loans" SRL are obligația de a-i transmite gratuit, conform periodicității
transmiterii fișelor de plată a Ratelor lunare de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, la decizia O.C.N. "Mogo Loans"
SRL, un extras de cont/situaţie de plăţi sub forma unui Graﬁc de plăți care indică Ratele lunare de credit datorate,
precum şi termenele şi condiţiile de plată a acestor sume. Graﬁcul va conţine o detaliere a ﬁecărei rambursări care
indică rambursarea valorii totale a creditului, dobânda calculată în baza Ratei dobânzii şi orice costuri suplimentare.
9.6. În cazul producerii unuia din cazurile indicate în pct. 11.2, O.C.N. "Mogo Loans" SRL este în drept să rezolvească
Contractul, printr-o declarație scrisă de rezoluțiune, conținând cauza și un termen de 15 (cincisprezece) zile pentru
achitarea Plăților contractuale. Contractul se va considera rezolvit din ziua:
- în care Împrumutatul a recepționat prin postă declarația de rezoluțiune (conform avizului poștal de recepție);
- în care declarația a fost înmânată Împrumutatului la Centrul de relații cu clienții, fapt conﬁrmat prin data si semnătura
Împrumutatului pe exemplarul declarației de rezoluțiune;
- indicată în textul declarației de rezoluțiune, în cazul prevăzut la pct. 11.2(a).
9.7. Părţile sunt de acord, că sumele achitate de către Împrumutat, inclusiv cu întârziere, indiferent de destinaţia plăţii
indicată de Împrumutat, se vor imputa în următoarea consecutivitate:
a. cheltuielile suportate de O.C.N. "Mogo Loans" SRL, inclusiv pentru Împrumutat (amenzi, prime de asigurare, etc.); ;
b. Dobânda la credit, comisioane și alte prestații față de O.C.N. "Mogo Loans" SRL (inclusiv Penalitățile);
c. Soldul creditului.
10. Clauza penală și comisioane
10.1. O.C.N. "Mogo Loans" SRL este în drept să aplice penalități pentru neplata în termen a Plăților contractuale, în
mărime de 0,5% (jumătate de procent) din suma restantă pentru ﬁecare zi de întârziere. Totodată, pentru întârzierea
achitării, Împrumutatul va achita Împrumutătorului penalitatea unică de întârziere conform anexei la prezentul
Contract.

10.2. Plata Penalităților nu va elibera Împrumutatul de îndeplinirea obligațiilor încălcate și/sau de celelalte obligații
specificate în Contract.
10.3. Debitorului îi sunt aplicabile taxele și comisioanele stipulate în Dispozițiile speciale, pct. 5.6, 8.2 și cele din anexa
la prezentul Contract.
10.4. O.C.N. "Mogo Loans" SRL nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suportate de Împrumutat ca urmare în
încălcării prevederilor speciﬁcate în pct. 9.2, inclusiv pentru eșecurile de comunicare sau schimbului electronic de date
și a sistemelor de plăți ale băncilor și alți prestatori de servicii de plată (inclusiv internet banking) care sunt în afara
controluluiO.C.N. "Mogo Loans" SRL.
11. Durata și încetarea înainte de termen a Contractului
11.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și este în vigoare până la executarea deplină a obligațiilor conform
acestuia. Orice obligație de plată a Împrumutatului se consideră executată doar din momentul în care suma respectivă
a fost efectiv încasată în Contul bancar al O.C.N. "Mogo Loans" SRL.
11.2. Se va considera neexecutare a obligației contractuale de către Împrumutat, care va îndritui O.C.N. "Mogo Loans"
SRL să înainteze o declarație de rezoluțiune scrisă, cu respectarea după caz a pct. 9.6, și să rezolvească Contractul,
survenirea oricărei dintre următoarele situații:
a. Împrumutatul nu a achitat , în termen și în mărime deplină, cel puțin 2 (două) Rate lunare de credit, după ce O.C.N.
"Mogo Loans" SRL a acordat Împrumutatului un termen de 15 (cincisprezece) zile pentru plata sumei restante;
b. un bun gajat nu mai este în proprietatea sau posesiunea legitimă a debitorului gajist sau a fost deteriorat (dacă
Împrumutatul nu a asigurat substituirea sau completarea lui, în modul și termenul indicat în cererea în acest sens din
partea O.C.N. "Mogo Loans" SRL), sau drepturile de utilizare asupra acestuia sunt limitate de către terțe părți (și
Împrumutatul nu a asigurat substituirea sau completarea lui în termenul și în modul indicat în cererea în acest sens a
O.C.N. "Mogo Loans" SRL);
c. Împrumutatul a prezentat informații incorecte și/sau incomplete în documentele transmise către O.C.N. "Mogo Loans"
SRL, inclusiv în scopul examinării Cererii de acordare a creditului sau pe durata prezentului Contract;
d. valoarea unui bun gajat s-a redus din cauza acțiunilor sau inacțiunilor Împrumutatului sau persoanelor cărora acesta
le-a încredințat utilizarea bunului, sau ca efect al utilizării necorespunzătoare;
e. Împrumutatul (sau, după caz, terțul garant) nu își îndeplinește sau îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile
prevăzute la pct. 8.2, 8.3, 8.7, și 13 din contractul de gaj indicat în Dispozițiile speciale;
f. Împrumutatul (sau, după caz, terțul garant) încalcă prevederile pct. 10 sau alte prevederi din contractul de gaj indicat
în Dispozițiile speciale, fapt ce a dus la înrăutățirea stării tehnice a bunurilor gajate;
g. ﬁdejusorul sau alt garant persoană juridică sau ﬁzică devine insolvabil, se aﬂă în proces de lichidare sau nu respectă
prevederile contractului indicat în din Dispozițiile speciale, iar Împrumutatul nu oferă altă garanție acceptabilă către
O.C.N. "Mogo Loans" SRL în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după primirea notiﬁcării scrise din partea O.C.N. "Mogo
Loans" SRL;
h. părți terțe înaintează creanțe împotriva Împrumutatului, suma totală a cărora depășește 20% (douăzeci la sută) din
Soldul creditului;
i. Împrumutatul (sau, după caz, terțul garant) nu a asigurat bunul gajat, în modul și termenul prevăzut în contractul de
gaj indicat în din Dispozițiile speciale;
j. în alte situații în care a avut loc o neexecutare esențială a Contractului de către Împrumutat;
11.3. Rezoluțiunea Contractului suspendă utilizarea Soldului creditului de către Împrumutat, acesta ﬁind obligat să
achite către O.C.N. "Mogo Loans" SRL în termenul indicat la pct. 9.6 Plățile contractuale, în mărimea indicată de
declarația de rezoluțiune.
11.4. O.C.N. "Mogo Loans" SRL este în drept să refuze executarea obligaţiei de a pune la dispoziţia Împrumutatului
creditul dacă, după încheierea prezentului Contract:
a) au apărut circumstanţe care indică cu certitudine asupra incapacității viitoare a Împrumutatului de a rambursa
creditul;
b) Împrumutatul sau terţul garant încalcă obligaţia de a acorda garanţiile prevăzute în Dispozițiile speciale sau încalcă
alte condiţii înaintate de O.C.N. "Mogo Loans" SRL pentru punerea la dispoziţie a creditului; sau
c) situaţia materială a Împrumutatului se înrăutăţeşte substanţial, fapt ce ar periclita restituirea creditului, chiar dacă
înrăutăţirea s-a produs înainte de încheierea prezentului Contract şi a devenit cunoscută O.C.N. "Mogo Loans" SRL
ulterior.
12. Alte prevederi
12.1. Toate negocierile, acordurile și corespondența anterioară între Părți, cu excepția Cererii de acordare a creditului
își pierd valabilitatea din momentul încheierii prezentului Contract.
12.2. Toate notiﬁcările dintre Părți trebuie întocmite în scris, în limba română și expediate celeilalte Părți prin poștă, fax
sau e-mail la adresa de e-mail și / sau numărul de fax speciﬁcate în Contract sau în Cererea de acordare a creditului.
12.3. Mogo Loans în calitate de operator autorizat de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu numărul de
înregistrare 0001387, poate, iar Împrumutatul consimte, în scopul încheierii și executării Contractului, ca Mogo Loans să
proceseze neexcesiv următoarele date cu caracter personal: IDNP, nume, prenume, patronimic, data și locul nașterii,
locul de muncă, sexul, semnătura, semnătura digitală, imaginea, adresa (domiciliul/reședința), datele membrilor de
familie, cetățenia, date din acte de stare civilă, telefon mobil, telefon, fax, e-mail, mărimea veniturilor Împrumutatului și
ale membrilor familiei lui, date privind situația familială (dacă e cazul), date bancare, date privind bunurile deținute,
date privind situația ﬁnanciară, date privind calitatea deținută în societăți comerciale, date din buletinul de identitate,
precum și să transmită aceste date, inclusiv suma datoriei, birourilor istoriilor de credit, precum și altor institutii în
condițiile prevăzute de legislație.
12.4. Împrumutatul este de acord ca în cazul neexecutării de către el a obligațiilor contractuale O.C.N. "Mogo Loans"
SRL să ﬁe în drept să transmită/primească, către furnizorii de servicii de colectare a datoriilor
date
ale
Împrumutatului necesare exclusiv pentru asigurarea prestării de către acești furnizori a serviciilor lor.
12.5. O.C.N. "Mogo Loans" SRL are dreptul să furnizeze transfrontalier în Letonia date cu caracter personal cu privire la
Împrumutat către asociatul O.C.N. "Mogo Loans" SRL.
12.6. Împrumutatul este de acord să primească materiale publicitare și comerciale, inclusiv în scop de marketing,
despre O.C.N. "Mogo Loans" SRL, sau despre produsele și/sau campaniile furnizate de O.C.N. "Mogo Loans" SRL și
aﬁliații O.C.N. "Mogo Loans" SRL. Împrumutatul are dreptul să refuze primirea materialelor comerciale ale O.C.N. "Mogo

Loans" SRL.
12.7. În scopul contactării Împrumutatului și transmiterii corespondenței către acesta, O.C.N. "Mogo Loans" SRL este în
drept să efectueze apeluri telefonice și să trimită mesaje text (SMS) sau prin e-mail la datele de contact speciﬁcate în
Contract sau în Cererea de acordare a creditului. Apelurile telefonice efectuate de Împrumutat de pe numărul(le) de
telefon indicat(e) în Cererea de acordare a creditului și/sau în Contract, și/sau apelurile telefonice efectuate de Mogo
Loans la numărul(le) respectiv(e), vor putea ﬁ înregistrate de către Mogo Loans în scopul executării obligațiilor
contractuale, precum și în scopul veriﬁcării și îmbunătățirii calității serviciilor prestate. Datele cu caracter personal
colectate prin intermediul înregistrării audio vor ﬁ stocate pentru un termen maxim de 12 luni din momentul colectării,
după care se vor șterge automat în ordinea în care au fost înregistrate.
12.8. Toate modiﬁcările la Contract vor ﬁ valabile numai dacă vor ﬁ efectuate prin acorduri adiționale, întocmite în scris
și semnate de ambele Părți. Modificarea Contractului poate fi precedată de următoarea procedură:
- O.C.N. "Mogo Loans" SRL expediază la adresa de e-mail a Împrumutatului propunerea de modiﬁcare a Contractului;
după care
- Împrumutatul va accepta sau va respinge propunerea în scris sau va prezenta o altă propunere în termen de 30
(treizeci) de zile calendaristice prin expedierea unui e-mail cu următorul conținut: "Sunt de acord", "Nu sunt de acord"
sau ”Propun următoarea modificare”.
12.9. Împrumutatul nu are dreptul să transmită integral sau parțial obligațiile ce rezultă din Contract, către terți părți,
fără acordul scris și prealabil al O.C.N. "Mogo Loans" SRL.
12.10. Părțile au convenit să depună eforturi rezonabile pentru ca orice litigii apărute între acestea în legătură cu
prezentul Contract să ﬁe soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri. În caz de eșec, litigiul va ﬁ deferit soluționării [de
către instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova / prin arbitraj, în conformitate cu Regulile suplimentare
pentru procedura arbitrală accelerată (Anexa II la Regulile de procedură arbitrală) ale Curții de Arbitraj Comercial
Internațional din Chișinău de pe lângă Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova”, de către un
arbitru unic numit potrivit respectivelor Reguli. Locul arbitrajului va ﬁ municipiul Chișinău, Republica Moldova. Limba
procedurii arbitrale este limba română]
12.11. O.C.N. "Mogo Loans" SRL poate cesiona, total sau parțial, drepturile sale, care rezultă din prezentul Contract.
Cesiunea creanțelor poate ﬁ efectuată către un număr nelimitat de terți. Împrumutatul conﬁrmă că este de acord că, în
acest caz, și exclusiv în acest scop, O.C.N. "Mogo Loans" SRL poate dezvălui către terți informații care derivă din
prezentul Contract.
12.12. Împrumutatul va ﬁ informat cu privire la cesiune în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la încheierea
contractului de cesiune, printr-o scrisoare recomandată cu conﬁrmare de primire, cu excepția cazurilor în care O.C.N.
"Mogo Loans" SRL, prin acord cu cesionarul, administrează în continuare creditul oferit Împrumutatului.
12.13. O.C.N. "Mogo Loans" SRL poate, în legătură cu cesionarea drepturilor și obligațiilor sale, să divulge terților,
inclusiv prin plasarea pe Pagina web a O.C.N. "Mogo Loans" SRL, următoarele informații: faptul că Împrumutatul este o
persoană ﬁzică, veniturile lunare nete, cheltuielile, istoria de credit, vârsta Împrumutatului, marca/modelul
autovehiculului gajat, anul fabricării, capacitatea motorului, kilometrajul parcurs, valoarea vehiculului și Soldul
creditului. O.C.N. "Mogo Loans" SRL se angajează să nu dezvăluie în mod public numele, prenumele, codul personal,
numărul de telefon, adresa de e-mail, Adresa poștală a Împrumutatului și/sau fotograﬁa acestuia, precum și numărul de
înregistrare al autovehiculului. gajat
12.14. Locul executării prezentului Contract se consideră sediul O.C.N. "Mogo Loans" SRL și anume: mun. Chişinău, bd.
Cuza Vodă, 20/A.
12.15. Prezentul Contract poate ﬁ întocmit în 2 (două) sau mai multe exemplare originale, dintre care 1 (un) exemplar
pentru Împrumutat, 1 (un) exemplar pentru O.C.N. "Mogo Loans" SRL, ﬁecare exemplar reprezentând un exemplar
original şi toate exemplarele reprezentând unul şi acelaşi contract. O.C.N. "Mogo Loans" SRL va păstra Contractul la
sediul său sau în alt loc indicat în actul său de constituire sau legislația în vigoare.

Împrumutător
O.C.N. Mogo Loans S.R.L. ___________________________
Împrumutatul

___________________________

Anexa nr. 1 la Contractul de credit nr. din -

Comisioane aferente contractului de credit
Taxa de modificare a perioadei

1% din Soldul creditului, min. 1000 lei, prima data
gratis

Comision pentru rambursarea anticipată

Conform pct. 5.6 din Dispozițiile generale

Perfectarea actelor în legătură cu amenzi rutiere
referitoare la bunul gajat

50 lei

Comisioane aferente procedurii preventive de colectare
Penalitate unică pentru întârziere de plată

200 lei pentru prima zi de întârziere

Comision pentru rezoluțiunea Contractului

5% din Soldul creditului, pentru Contractul care a fost
rezoluționat din inițiativa O.C.N. "Mogo Loans" SRL. Se
compensează dacă Contractul se încheie din nou

Comision pentru notificarea clientului referitor la
întârziere de plată sau rezoluțiunea Contractului

50 lei

Comisioane aferente procedurii de colectare a datoriilor restante
Comision pentru încheierea Contractului din nou

7.5% de la Soldul creditului, prima încheiere din nou gratis

Comision pentru parcarea autoturismului ce face
obiectul bunului gajat

800 lei

Împrumutător
O.C.N. Mogo Loans S.R.L. ___________________________
Împrumutatul

___________________________

