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TARIFELE 
PENTRU SERVICIILE OCN “PRIME CAPITAL” SRL 

Nr Denumirea serviciilor Mărimea comisioanelor aplicate 

1. Examinarea cererii de acordare a creditelor (inițial, suplimentar): persoanelor fizice - 
consumatori 

în scop de afacere 

 • persoanelor a căror familii au la întreținere trei și mai mulți copii minori 
(pana la 16 ani) 

nu se percepe nu se percepe 

• credite fără gaj  300 lei 300 lei 
• credite cu gaj în sumă de până la 10 000 USD/Euro/ 200 000 MDL  400 lei 400 lei 
• credite cu gaj în sumă de peste 10 000 USD/Euro/ 200 000 MDL și 

până la 50 000 USD/Euro/ 1 000 000 MDL 
500 lei 500 lei 

• credite cu gaj în sumă de peste 50 000 USD/Euro/ 1 000 000 MDL 750 lei 750 lei 
• suplimentar – în cazul solicitării creditului pentru agricultură cu vizita 

specialistului (agronomului) la locul amplasării plantațiilor multianuale 
1 000 lei 1 000 lei 

2. Revizuirea condițiilor contractuale: 
(în cazul în care acestea nu au fost prevăzute inițial în contract, sau 
comisionul nu este prevăzut în contractul de credit) 

  

 • modificări care nu necesită examinări suplimentare (ex. modificarea 
unor clauze contractuale, fără efectuarea vizitei, s.a.) 

300 lei 300 lei 

• modificări care necesita examinări suplimentare (ex. analiza bonității 
clientului, efectuarea vizitei, inspectarea afacerii, s.a.) 

500 lei 500 lei 

 • substituirea obiectelor gajate nu se percepe 500 lei 
 • revizuirea graficului de rambursare ca urmare a achitării anticipate nu se percepe nu se percepe 
 • modificarea scadentei (zilei) plaților lunare la credit nu se percepe nu se percepe 
3. Scrisoare de confirmare-garantare privind acordarea creditului, eliberată 

la solicitarea debitorului 
0.2% de la suma indicata in scrisoare  

4. Permisiuni și autorizații (dare în chirie, de înregistrare a modificărilor la 
bunurile imobile gajate, de schimbare a proprietarului bunurilor gajate, s.a., 
cu excepția înregistrării recepției finale la ASP) 

 
 

300 MDL 
5. Confirmări, diverse acte eliberate la solicitarea debitorului (plățile efectuate, 

disciplina de achitare, istoria creditară, altele), cu excepția confirmării privind 
stingerea deplina a obligațiilor fața de Companie 

6. Duplicat la scrisoarea de ridicare a grevării de la ASP sau alte duplicate 400 MDL 500 MDL 
7. Copii ale: 

• documentelor de plata la achitarea plăților contractuale 
• contractelor de credit, ipoteca, gaj, fidejusiune 

 
20 lei / document, maxim 1000 lei 

100 lei per document 
 

 


