
            Anexa Nr.3                                                                                                                      

 

                          Lista valorilor mobiliare materializate gajate B.N.M.  

                                                              

 Debitorul gajist ______________________________________ 
                                                                  (denumirea băncii ) 

 Data gajării valorilor mobiliare: __________________________                                                   

                               

                                     

        In conformitate cu  

       contractul  de perfectare a gajului-amanet  nr.:    

Numărul 

curent  

Tipul  

valorilor 

mobiliare 

Numărul de 

înregistrare 

a  valorilor 

mobiliare 

Data 

emisiunii 

valorilor 

mobiliare 

Data 

scadenţei 

Valoarea 

nominală 

 

Rata 

dobinzii 

anuale a 

valorilor 

mobiliare 

 

Preţul  de 

cumparare

- vînzare  

Notă: 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Totalul 

 

     

  

Semnătura persoanei autorizate 

a Băncii gajiste                                   _____________________ 

                                                         

Semnătura persoanei autorizate 

a Băncii Naţionale a Moldovei            _____________________   
(Anexa 3 modificată prin HCA al BNM nr. 196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007) 



           Anexa nr.4 

 

REGISTRUL CAMBIILOR SIMPLE (SAU TRATELOR) GAJATE LA BANCA NAŢIONALA A MOLDOVEI 
 

                                          “___”___________ 

 

__________________________________________________roagă să acordaţi creditul sub gajul următor: 
    (denumirea băncii) 

 

   

Nr. Data şi 

locul 

emiterii 

Trăgătorul Adresa Locul 

plăţii 

Scadenţa Numărul 

zilelor până 

la scadenţă 

Suma 

indicată 

în 

cambie 

sau trată 

Rata 

dobânzii 

anuale   

Suma cambiilor, 

tratelor  primite ca 

garantare a 

creditului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL 

--------------------------------------------------------- 

Semnătura persoanei autorizate a băncii 

Semnătura persoanei autorizate a Băncii Naţionale 

 
(Anexa 4 modificată prin HCA al BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007) 
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Anexa nr.5 

 

REGISTRUL RESTITUIRII CAMBIILOR (SAU TRATELOR) GAJATE LA BANCA  
NAŢIONALĂ  A  MOLDOVEI 

 
                                                “___”___________ 

 

Restituit _____________________________ 
    (denumirea băncii gajiste) 

Nr. Data şi 

locul 

emiterii 

Trăgătorul Adresa Locul plăţii Scadenţa Numărul 

zilelor până 

la scadenţă 

Suma Rata 

dobânzii 

anuale 

Suma cambiilor 

(tratelor) 

primite la 

garantarea 

creditului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL 

--------------------------------------------------------- 

Semnătura persoanei autorizate a băncii 

Semnătura persoanei autorizate a Băncii Naţionale 
 

 (Anexa 5 modificată prin HCA al BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007) 



                                                                                                                      Anexa nr.6 

CERTIFICAT 

privind amanetarea depozitelor băncilor în favoarea B.N.M. 

 

din “__” _________________ 

________________________________________________________________________ 

 (denumirea băncii -Debitorul gajist ) 

Obiectul gajului: Depozitul din contul nr.________________________al băncii 

______________________________________________ 

             (denumirea băncii -deţinătoare a depozitului) 

 1. Prin prezenta confirmăm că la banca noastră se deţine depozitul al băncii _______ 

_________________., păstrat la contul nr._______ 

(denumirea Debitorului gajist) 

 2. Ni s-a adus la cunoştinţă, că banca _______________________________________ 

___________________ a gajat B.N.M. depozitul în sumă de_______ mii lei depus pe un 

termen de ____ zile, cu dobîndă fixă/ori flotantă___% anual , în scopul asigurării creditului şi 

dobînzii aferente în sumă totală de _________mii lei inclusiv: suma creditului ____ mii lei, 

suma dobînzililor aferente în sumă de _____ mii lei, obţinut de la B.N.M. conform 

contractului de credit nr.___ din “__” _______. 

 3. Confirmăm că depozitul la momentul gajării acestuia în favoarea B.N.M.  este liber 

de gaj şi nu va fi gajat în viitor sub nici o formă, pînă la confirmarea în scris de către B.N.M. 

referitor la achitarea deplină de către Debitorul gajist  a sumei creditului şi dobînzii aferente 

garantate. 

 4. În caz de neachitare la scadenţă de către bancă (Debitorul gajist) a creditelor 

obţinute de la B.N.M. şi a dobînzilor aferente, la solicitarea B.N.M. ne obligăm să-i 

transferăm suma depozitului şi a dobînzii aferente în volumul indicat de B.N.M. 

 

 Stampila băncii                                                   Semnătura Preşedintelui băncii            

deţinătoare  a depozitului___________                   Semnătura contabilului-şef_____ 

(Anexa 6 modificată prin HCA al BNM nr.196 din 02.08.2007, în vigoare 09.09.2007)  


