Banca Naţională a Moldovei

CONTRACT-TIP DE PERFECTARE
A GAJULUI-AMANET nr.____
la contractul de credit
nr .____din_______
„____” _____________

mun. Chişinău

Între Banca Naţională a Moldovei (în continuare Creditorul gajist), reprezentată prin
___________________________ care acţionează în baza Statutului Băncii Naţionale a Moldovei
(funcţia, numele, prenumele)

şi banca_____________________ (în continuare Debitorul gajist), reprezentată prin
(denumirea băncii)

___________________ care acţionează în baza Statutului băncii, încheiat drept completare la
(funcţia, numele, prenumele)

Contractul general de gaj-amanet nr. __ din_______ cu următoarele condiţii.
1. Obiectul gajului îl constituie _____________________________________________
(specificarea obiectului gajului)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
evaluat în sumă totală de ________________________________________________________
(în cifre şi litere)

care este localizat _____________________________________________________________
(adresa)

constituit pentru garantarea creditului în sumă de ___________________________________
(în cifre şi litere)

şi a dobînzii aferente în sumă de _________________________________________________
(în cifre şi litere)

2. Prin prezentul Contract subsemnatul Debitor gajist gajează prin amanet, depune şi
transmite obiectul gajului specificat la p.1 precum şi acordă dreptul deplin şi necondiţionat
asupra obiectului gajului în favoarea Creditorului gajist, atribuindu-i toate împuternicirile de a
acţiona în numele Debitorului gajist în ceea ce priveşte obiectul gajului după cum urmează:
2.1. Să ceară de la orice debitor stabilit în baza contractelor, cambiilor sau altor titluri
referitoare la bunurile gajate conform prezentului Contract, să-şi onoreze obligaţiunile asumate
faţă de Debitorul gajist sau la ordinul acestuia.
2.2. Să gireze (andoseze) orice cambie simplă sau alt instrument negociabil în numele
Debitorului gajist.
2.3. Să vîndă, să administreze bunurile gajate, inclusiv să colecteze toate veniturile
bunurilor gajate, atît cele curente, cît şi cele viitoare.*
2.4. Să transmită / să cedeze veniturile bunurilor gajate Debitorului gajist.*
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2.5. Să înregistreze dreptul său asupra obiectului gajat sau să înregistreze gajul în numele
său, să efectueze controlul asupra obiectului gajat.
3. Contractul de perfectare a gajului-amanet se întocmeşte în două exemplare fiecare din
ele avînd aceeaşi putere juridică.
4. Contractul de perfectare a gajului-amanet întră în vigoare la data semnării acestuia de
către părţi şi este valabil pînă la achitarea deplină a creditului, dobînzii aferente acestuia şi altor
plăţi aferente.
5. Modificările şi completările la prezentul Contract se perfectează prin Acord adiţional
semnat de părţi.
Creditorul gajist:
Banca Naţională a Moldovei
adresa

Debitorul gajist:
Banca
adresa

______________
* Notă: Prevederile punctului 2.3 sau ale punctului 2.4 se includ în conţinutul Contractului
la înţelegerea părţilor.
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