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FACILITATEA DE GARANTARE „ODIMM” 
 
 
Mobiasbanca – OTP Group rămâne a fi un partener financiar de încredere pentru IMM-urile din R. Moldova, 

oferindu-le consiliere profesionistă, soluții de finanțare avantajoase și acces la facilități financiare din 
programele /proiectele atât naționale cât și internaționale, la fiecare etapă de dezvoltare a acestora.  

 
FG ODIMM - organizație de Stat din R. Moldova, a cărei misiune este să contribuie la sporirea competitivității 
economiei naționale prin susținerea dezvoltării sectorului IMM, oferă acum garanții suplimentare 
antreprenorilor ce optează pentru un credit de la Mobiasbanca – OTP Group,  întru dezvoltarea și 
creșterea afacerii. 
 
Astfel,  prin intermediul FG ODIMM, clienții băncii vor beneficia de garanții adiționale în cazul insuficienței 
necesarului de gaj - până la maxim 50% din valoarea creditului contractat, iar gradul de complexitate pentru 
obținerea acestor credite cu garanția ODIMM fiind minim.  
 

GARANTIA ODIMM 

 Beneficiari 

Beneficiarii eligibili sunt:  
Persoanele juridice (clienți MICRO și clienți cu abordare comercială 
CORPORATE), care activează de pe întreg teritoriul țării și se includ in 
categoria Întreprinderi Micro, Mici si Mijlocii (IMM) conform legislației în 
vigoare 

 Domenii de 
activitate eligibile  

 Întreprinderile mici și mijlocii din toate domeniile economiei naționale (cu 
excepția domenii de activitate excluse/domenii ne-eligibile). 

 Criterii de 
eligibilitate  

 Sunt înregistrate legal  pe teritoriul în R. Moldova și corespund criteriilor de 
clasificare al sectorului IMM, stipulate de legislația în vigoare; 

 Sunt financiar viabile și întrunesc toate cerințele de creditare ale băncii; 
 Nu se află în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare 

etc.; 
 Dețin toate acordurile și permisiunile de desfășurare a activității, se 

conformează legislației naționale in vigoare; 
 Nu sunt controlate de Stat;  
 Corespund reglementărilor Băncii Naționale a Moldovei, categoria de risc 

„Standard” sau „Supravegheat”; 
 Țin evidența contabilă, perfectează și prezintă rapoarte financiare conform 

legislației in vigoare. 

 Scopurile eligibile 
  Credit nou care urmează sa fie eliberat 

 Credit existent, în derulare, pentru care se dorește aplicarea garanției 
ODIMM 

 Gama de produse 
 Investiții în active materiale sau nemateriale  
 Capital Circulant 

 Suma eligibilă 
 Minim 500,000.00 MDL  
 Maxim 3 – 5,000,000.00 MDL  

 Proporția 
garanției 

Până la 50% din soldul creditului finanțat 

 Valuta creditului MDL 

 Termenul 
 Minim 36 luni 
 Maxim 60 luni 
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GARANTIA ODIMM 

 Comision de 
garantare 

0,5% anual din suma garanției, achitat direct din contul Beneficiarului 
către ODIMM 

 Destinația 
garanției 

Garanție destinată strict pentru garantarea datoriei de bază a creditului 
(Împrumutului principal) 

 Condiții de 
excludere 

 Expirarea termenului de garanție indicată în scrisoarea de garanție 
financiară; 

 Respingerea de către ODIMM a prelungirii termenului garanției in caz de 
reeșalonare / rescadențare a creditului garantat sau modificarea structurii 
asigurării colaterale propuse; 

 Rambursarea anticipată sau la termen a sumei totale aferente creditului 
garantat; 

 Renunțarea în scris a Băncii la garanția financiară; 
 Executarea de către Garant a garanției financiare; 
 Constatarea încălcării de către Banca a obligațiunilor contractuale. 

 Domenii de 
activitate 
restricționate 

 Speculații valutare;  
 Investiții în valori mobiliare;  
 Finanțarea companiilor de construcții sau proiectele de construcție a 

imobilelor locative;  
 Acordarea creditelor persoanelor fizice și juridice;  
 Activități de cazinou și jocuri de noroc; 
 Alte activități incluse în lista Activităților interzise spre finanțare conform 

Politicii de creditare a Băncii. 

 
Pentru mai multe detalii despre avantajele și condițiile de finanțare ale proiectului „garanția ODIMM”, 
vă îndemnăm să contactați consilierii Mobiasbanca – OTP Group. 

 


