
INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL DE NEVOI PERSONALE

1. Identitatea și datele de contact ale creditorului

Creditor
 
Adresă
Număr de telefon
E-mail
Pagina web

Mozipo IFN S.A. („Creditorul”)
C.U.I 33651838, J40/11461/2014
Strada Bărăției nr. 31, parter, Sector 3, București
031.94.54 / 031.4312.312
info@mozipo.ro
www.mozipo.ro

Intermediar de credit
Adresă
 
 
 
E-mail
Adresă internet

Emiterea împrumuturilor online este condusă de Mozipo Holding
LTD, în calitate de intermediar financiar:
Mozipo Holding LTD
182 Arch. Makarios Avenue III 182, EURIPIDES BUSINESS
CENTER, etaj 2, Birou 02, 3027 Limassol, Republica Cipru
info@mozipogroup.com
www.mozipo.com

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit Credit de consum pentru nevoi personale (Linie de credit)

Valoarea totală a creditului
 
Se referă la plafonul sau sumele
totale puse la dispoziție în baza
contractului de credit.

20,000 lei

Condițiile care reglementează
tragerea creditului.
 
Se referă la modul și momentul de 
obținere a banilor.

Simpla încheiere a contractului de credit nu garantează că veți fi
îndreptăţit/ă să utilizați orice parte din plafonul de credit.
 
Partea din plafonul de credit pe care veți fi îndreptăţit/ă să o utilizați
la un anumit moment se stabilește de către Creditor, după încheierea
contractului de credit la primirea cererii de tragere din plafonul de
credit, împreună cu îndeplinirea tuturor condițiilor de bonitate.
 
În măsura în care cerinţele contractuale sunt îndeplinite şi sunteţi
eligibil/ă pentru a efectua o tragere din plafonul de credit, tragerea va
fi făcută în baza unei cereri adresate de dumneavoastră Creditorului.

Durata contractului de credit Nelimitată. Perioada de rambursare a sumelor trase va fi însă limitată,
conform condiţiilor agreate de părţi pentru fiecare tragere în parte.

Ratele și ordinea în care acestea vor
fi alocate.

Frecvența ratelor – lunar.
 
Suma și numărul de rate va depinde de:
• partea din plafonul de credit retras de dumneavoastră;
• termenul ales de dumneavoastră pentru rambursarea părții accesate

din plafonul de credit, care nu poate depăși 60 luni;
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• metoda de rambursare a creditului - anuități sau rate descrescătoare
– alese de dumneavoastră înainte de a semna contractul de credit.

 
Vă rugăm să analizați graficele de rambursare exemplificative din
Anexa nr.1 pentru mai multe detalii.
Plățile primite de la dumneavoastră se vor imputa:
1) în primul rând asupra dobânzii penalizatoare acumulată, pentru

acea parte din credit care trebuia rambursată în cadrul unei rate
scadente, pentru perioada începând cu data când o astfel de rată
trebuia plătită şi până la data când a fost efectiv plătită;

2) în al doilea rând, asupra cheltuielilor cu solicitarea de îndeplinire a
obligațiilor (dacă este cazul), împreună cu orice alte taxe judiciare
sau extrajudiciare efectuate de Creditor în legătură cu recuperarea
datoriei, inclusiv costurile cu executorii judecătorești sau avocații;

3) în al treilea rând, asupra ratelor, în ordinea ajungerii la maturitate.
În cazul în care plata efectuată nu este suficientă pentru a acoperi în
întregime rata, atunci dobânda ce face parte din rată va fi acoperită
cu prioritate și apoi partea din credit care se rambursează prin acea
rată.

Valoarea totală a creditului pe care
va trebui să o achitați.
 
 
Se referă la suma împrumutată plus
dobânda, cât și la eventualele costuri
aferente creditului accesat.

Valoarea totală plătibilă de către dumneavoastră în cazul utilizării
integrale a plafonului de credit este – 23,689.80 lei, reprezentând
suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului.
 
Suma astfel rezultată a fost calculată conform următoarelor ipoteze:
1) valoarea totală a creditului, respectiv 20,000 lei se consideră a fi

trasă imediat și în întregime;
2) creditul se acordă pentru o perioadă de un an începând de la data

tragerii inițiale, şi că plata finală efectuată de dumneavoastră
lichidează soldul valorii totale a creditului, dobânzile și alte
eventuale costuri, dacă este cazul;

3) valoarea totală a creditului este rambursată de către client în tranşe
lunare egale, începând cu o lună de la data tragerii inițiale.

 
Cu toate acestea, valoarea totală plătibilă de dumneavoastră către
Creditor va depinde de partea plafonului de credit tras în mod efectiv,
în termenii și condițiile speciale de plată alese de dumneavoastră.
 
Vă rugăm să analizați graficele de rambursare exemplificative din
Anexa nr. 1 pentru mai multe detalii.

Rata dobânzii aferente creditului Rata fixă de 0.41% pe lună sau 4.90% pe an

Dobânda anuală efectivă (DAE)
 
Se referă la costul total exprimat ca
procentaj anual din valoarea totală a
creditului.
 
 
 

Dobânda anuală efectivă este de 5.01%
 
Dacă suma totală a plafonului de credit, 20,000 lei, este trasă în
întregime și imediat, având rata de dobândă anuală de 4.90%, rată
fixă, comisionul de analiza dosar este de 14.00 lei, iar comisionul
de administrare credit (aferent ratei de credit) este de 258.60 lei, și
trebuie să fie platită in 60 luni, de la data tragerii, prin plăți lunare
egale, începând la o lună după data tragerii, dobânda anuală efectivă
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Un exemplu reprezentativ care să
menționeze toate ipotezele folosite
pentru calculul dobânzii.

va fi de 5.01%, valoarea totală plătibilă va fi 23,689.80 lei și rata
lunară – 394.83 lei.

Este obligatoriu, ca pentru a obține
creditul sau pentru a-l obține
conform termenilor și condițiilor
convenite, să se întrunească
următoarele:
 
— O asigurare pentru garantarea

creditului, sau
 
— Un contract de servicii auxiliar,
 
În cazul în care costurile acestor
servicii nu sunt cunoscute de
creditor, acestea nu vor fi incluse în
DAE.

 
 
 
 
 
 
Nu este obligatorie o asigurare pentru garantarea creditului.
 
 
Nu este obligatoriu un contract de servicii auxiliar.

3. Costuri aferente

Menținerea unuia sau mai multor
conturi este necesară pentru
înregistrarea atât a operațiunilor de
plata cât și a tragerilor.

Este necesar să aveți un cont curent deschis la una dintre băncile
înregistrate în România. Un astfel de cont curent este necesar atât
în cazul efectuării de trageri din credit cât şi pentru efectuarea plăţii
(rambursării) creditului tras.

Valoarea costurilor aferente utilizării
unui mijloc specific de plată.

Orice plată către Creditor trebuie realizată din contul dumneavoastră
bancar. Când se vor efectua astfel de plăți, banca dumneavoastră poate
încasa un comision aferent fiecărei plăți. Acest comision este stabilit
conform contractului dintre dumneavoastră şi banca dumneavoastră.
Creditorul nu este implicat în eventualul comision perceput de banca
dumneavoastră.

Alte costuri care rezultă din
contractul de credit.

Comision de Analiză dosar în cuantum de 258.60 lei.
Comisionul de administrare credit (aferent ratei de credit) este de
14.00 lei.

Orice alte costuri ce reies din
contractul de credit.

Când se vor transfera banii în contul dumneavoastră, vă rugăm să
conștientizați că banca dumneavoastră poate încasa un comision
pentru suma creditată în contul dumneavoastră. Acest comision
este stabilit conform contractului dintre dumneavoastră şi banca
dumneavoastră. Creditorul nu este implicat în eventualul comision
perceput de banca dumneavoastră.
 
Dacă, după ce Creditorul face posibilă creditarea prin servicii
electronice, alegeți să încheiați un contract de credit online sau
telefonic, va trebui în prealabil să plătiți o taxă de confirmare de 1
(un) leu din contul dumneavoastră bancar. Banca dumneavoastră
poate încasa un comision pentru o astfel de plată.
Dacă doriți să prelungiți termenul creditului și să amânați plata
creditului nerambursat, în afară de dobânda aferentă ratei/lor neplătite,
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dacă există, și penalizări acumulate, dacă există, veți avea de plată o
taxă de 25 lei.

Costuri în caz de întârziere la plată.
 
 
 
 
 
Plățile neefectuate pot avea
consecințe severe (de exemplu,
executare silită) și pot îngreuna
obținerea de credite.

În cazul în care nu achitați ratele la timp, veți fi obligat să plătiți
dobândă penalizatoare la o rată fixă de 7.01% pe an, pentru partea
din credit care ar fi trebuit să fie rambursată în termenul aplicabil
ratei relevante, pentru perioada de timp ce începe cu ziua imediat
următoare Datei scadenței a unei astfel de rate și care se încheie la
data când această rată a fost efectiv rambursată.
 
În cazul în care nu achitaţi ratele la timp, Creditorul poate începe
procedura de executare silită. Cheltuielile ocazionate de o astfel
de procedură, desfăşurată conform legii, vor fi suportate de
dumneavoastră.

4. Alte aspect juridice importante

Dreptul de retragere
 
Aveți dreptul să renunțați la
contractul de credit în termen de 14
zile calendaristice.

Veți avea o perioadă de 14 zile calendaristice în care vă puteți retrage
din contractul de credit fără motivare. Perioada de retragere începe
să curgă de la unul din următoarele momente: (i) de la data încheierii
contractului de credit sau, după caz, (ii) de la data la care primiţi
termenii și condițiile contractuale dacă acea zi este mai târziu decât
data menționată anterior la punctul (i).
 
Dacă vă exercitați dreptul de retragere, trebuie:
1) Să notificați Creditorul, pe hârtie sau pe alt suport durabil, înainte

de expirarea termenului mai sus menționat;
2) Să achitați creditul tras și dobânda aferentă calculată de la data

la care creditul a fost tras până la data la care creditul este efectiv
rambursat, fără nici o întârziere nejustificată și nu mai târziu de 30
de zile calendaristice de la data la care notificarea de retragere este
trimisă Creditorului.

 
Creditorul nu are dreptul la nicio altă compensație de la
dumneavoastră în cazul retragerii, cu excepția compensației pentru
orice taxe nerambursabile plătite de Creditor administraţiei publice.
 
După expirarea perioadei de 14 zile în care dispuneţi de dreptul de a
vă retrage din contractul de credit, nu mai sunteţi îndreptăţit de a vă
exercita vreun drept de retragere, respectiv nu veţi mai putea solicita
retragerea din contract şi va trebui să îndepliniţi întocmai termenii şi
condiţiile agreate prin contractul de credit.

Rambursare anticipată
 
Aveți dreptul, în orice moment, de a
rambursa anticipat total sau parţial
creditul.
 
 
 

Veți avea dreptul în orice moment să renunțați în totalitate sau parţial,
printr-o notificare scrisă adresată Creditorului, la obligațiile care vă
revin în temeiul contractului de credit. Nu mai târziu de 3 (trei) zile
lucrătoare de la data primirii unei cereri în acest sens, care conține
cel puțin informații despre suma pe care doriți să o plătiți în avans,
Creditorul va reveni cu un calcul al situației financiare care ar rezulta
în urma unei astfel de plăți.
În acest caz, aveti dreptul la o reducere a costului total al creditului,
reducerea constând în dobânda şi costurile legate de perioada cuprinsă
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Creditorul are dreptul la
compensație în caz de rambursare
anticipată.

între data de rambursare anticipată și data convenită pentru încetarea
contractului de credit.
 
Creditorul are dreptul la o compensație echitabilă și justificată
pentru costurile direct legate de rambursarea anticipată a creditului.
Compensația (i) nu poate depăși 1% din valoarea din credit
rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată și momentul convenit de rambursare a creditului este mai
mare de un an, (ii) nu poate depăși 0,5% din valoarea din credit
rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată și momentul convenit de rambursare a creditului este sub un
an.

Consultarea unei baze de date
Creditorul trebuie să vă informeze
imediat și gratuit asupra rezultatelor
consultării unei baze de date, în
cazul în care cererea de creditare
este respinsă pe baza acestei
consultări. Acest lucru nu se aplică
în cazul în care furnizarea unor
astfel de informaţii este interzisă
prin acte normative care transpun
sau care creează cadrul de aplicare
pentru legislaţia comunitară ori
contravine obiectivelor de ordine
sau securitate publică.

Rezultatul consultării unei baze de date vă va fi comunicat la oricare
din punctele de lucru ale Creditorului.

Dreptul de a primi proiectul
contractului de credit.
 
Aveţi dreptul, la cerere, să obţineţi
gratuit un exemplar al proiectului de
contract de credit. Această prevedere
nu se aplică în cazul în care, în
momentul cererii, Creditorul nu
poate să încheie contractul de credit
cu dumneavoastră.

Aveți dreptul de a primi un exemplar al proiectului de contract de
credit, la oricare dintre punctele de lucru ale Creditorului sau pe
www.mozipo.ro, excepție fac cazurile când, în momentul cererii
dumneavoastră, Creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu
dumneavoastră.

Perioada de timp pe parcursul căreia
Creditorul este ținut să respecte
obligațiile precontractuale.

Aceste informații sunt valabile pentru o perioadă de 15 zile
calendaristice de când prezentul document v-a fost comunicat de
Creditor.

5. Informații suplimentare în cazul comercializării de servicii financiare la distanță

a) referitoare la creditor

Înregistrare Creditorul este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/11461/2014.
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Creditorul este înregistrat în Registrul General al Băncii Naționale a
României RG-PJR-41-110295.

Autoritatea de supraveghere Activitatea Creditorului este supravegheată de Banca Națională
a României, care poate fi contactată la următoarele coordonate:
București, Strada Lipscani nr. 25, sector 3, 030031, România, Telefon:
(+4) 021 313 04 10.

b) referitoare la contractul de credit

Exercitarea dreptului de retragere Notificarea de retragere poate fi prezentată personal la oricare dintre
punctele de lucru ale Creditorului sau la sediul social, trimisă prin
poștă la punctele de lucru sau la sediul social, sau poate fi comunicată
prin e-mail.

Legea aplicată de către creditor ca
bază pentru stabilirea raporturilor cu
dumneavoastră înainte de încheierea
contractului de credit.

Ordonanța de urgență a Guvernului privind contractele de credit
pentru consumatori nr. 50/2010, cu modificările ulterioare.

Clauza care precizează legislația
aplicabilă contractului de credit și/
sau instanța competentă.

Contractul de credit este supus legii române.
 
Orice litigiu care rezultă din contractul de credit se va soluționa pe
cale amiabilă. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens de
către părți, diferendul va fi supus soluţionării instanței de judecată de
la domiciliul dumneavoastră. Litigiul va fi soluționat în instanță în
conformitate cu legea din România.

Regim lingvistic Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba română.
Pe durata contractului de credit comunicarea între dumneavoastră şi
Creditor se va efectua în limba română.

c) referitoare la căi de atac

Existenţa şi posibilitatea recurgerii
la un mecanism extrajudiciar de
reclamaţie şi despăgubire pentru
consumator

Creditorul trebuie să răspundă la orice reclamații din partea
dumneavoastră în termen de 30 de zile de la primirea unei astfel de
plângeri și va efectua demersurile necesare pentru a repara daunele
cauzate.
În vederea soluționării oricăror reclamații, clientul se poate adresa
Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în
București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, numărul de telefon
021-9551, e-mail , site-ul
 
De asemenea, aveți dreptul să urmați mecanismele extrajudiciare
pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor prevăzute în Legea
192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
Informațiile privind procedura de mediere și o listă de mediatori
autorizați pot fi consultate pe pagina web .

Mozipo IFN S.A., Clientul,
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Anexa nr. 1
Dacă alegeți anuitatea ca metodă de rambursare a creditului tras, valoarea ratei lunare și valoarea totală de plată
vor fi după cum urmează (în funcție de perioada creditului):

Suma trasă 20,000.00
Perioda creditului 60
Data primei Rate: 28.12.2018
Valoare rată luna 394.83
Total de plată 23,689.80

Dacă alegeți rate descrescătoare ca metodă de rambursare a creditului tras, valoarea ratei lunare și valoarea
totală de plată vor fi după cum urmează (în funcție de perioada creditului):

Suma trasă 20,000.00
Perioda creditului 60
Data primei Rate: 28.12.2018
Valoare rată luna 1 415.20
Valoare rată luna 2 413.63
Valoare rată luna 3 412.27
Valoare rată luna 4 410.91
Valoare rată luna 5 409.55
Valoare rată luna 6 408.19
Valoare rată luna 7 406.83
Valoare rată luna 8 405.47
Valoare rată luna 9 404.11
Valoare rată luna 10 402.75
Valoare rată luna 11 401.38
Valoare rată luna 12 400.02
Valoare rată luna 13 398.66
Valoare rată luna 14 397.30
Valoare rată luna 15 395.94
Valoare rată luna 16 394.58
Valoare rată luna 17 393.22
Valoare rată luna 18 391.86
Valoare rată luna 19 390.50
Valoare rată luna 20 389.13
Valoare rată luna 21 387.77
Valoare rată luna 22 386.41
Valoare rată luna 23 385.05
Valoare rată luna 24 383.69
Valoare rată luna 25 382.33
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Valoare rată luna 26 380.97
Valoare rată luna 27 379.61
Valoare rată luna 28 378.25
Valoare rată luna 29 376.89
Valoare rată luna 30 375.52
Valoare rată luna 31 374.16
Valoare rată luna 32 372.80
Valoare rată luna 33 371.44
Valoare rată luna 34 370.08
Valoare rată luna 35 368.72
Valoare rată luna 36 367.36
Valoare rată luna 37 366.00
Valoare rată luna 38 364.64
Valoare rată luna 39 363.27
Valoare rată luna 40 361.91
Valoare rată luna 41 360.55
Valoare rată luna 42 359.19
Valoare rată luna 43 357.83
Valoare rată luna 44 356.47
Valoare rată luna 45 355.11
Valoare rată luna 46 353.75
Valoare rată luna 47 352.39
Valoare rată luna 48 351.02
Valoare rată luna 49 349.66
Valoare rată luna 50 348.30
Valoare rată luna 51 346.94
Valoare rată luna 52 345.58
Valoare rată luna 53 344.22
Valoare rată luna 54 342.86
Valoare rată luna 55 341.50
Valoare rată luna 56 340.14
Valoare rată luna 57 338.77
Valoare rată luna 58 337.41
Valoare rată luna 59 336.05
Valoare rată luna 60 334.69
Total de plată 22,490.80

Pentru a încheia un contract cu rate descrescătoare ca metodă de rambursare a creditului tras, vă așteptăm în
biroul nostru din Str. Bărăției nr. 31, sector 3, București. Veți prezenta toate documentele necesare și, în urma
evaluării bonității, dacă rezultatul este pozitiv, veți putea obține un împrumut.
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Mozipo IFN S.A., Clientul,
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