EXTRAS DIN REGULAMENTUL B.C. “EXIMBANK” S.A. PRIVIND TRANZACŢIILE BĂNCII
CU PERSOANELE SALE AFILIATE
1. DISPOZIŢII GENERALE
Regulamentul privind tranzacțiile Băncii cu persoanele sale afiliate este elaborat în conformitate cu:
-

-

Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017;
Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02.04.1997;
Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor aprobat prin HCE al BNM nr.322
din 20.12.2018 (în vigoare 04.04.2019);
Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate aprobat prin HCE al BNM
nr.240 din 09.12.2019
Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii şi al societății
financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele
care dețin funcții-cheie şi față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea
comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018
Regulamentul cu privire la expunerile mari, aprobat prin HCE al BNM nr.109 din 09.04.2019.

Principalele prevederi ale Regulamentului privind tranzacțiile Băncii cu persoanele sale afiliate:
-

-

criteriile de identificare a persoanelor afiliate Băncii;
procedura privind monitorizarea şi raportarea persoanelor afiliate Băncii;
procesul privind identificarea, aprobarea, înregistrarea şi raportarea tranzacțiilor Băncii cu
persoanele sale afiliate şi a expunerilor asociate acestor tranzacții către Banca Națională a
Moldovei;
controalele aplicabile tranzacțiilor Băncii cu persoanele sale afiliate.

Principii generale
La încheierea tranzacțiilor cu persoanele sale afiliate, Banca va respecta următoarele principii:
-

-

-

-

principiul segregării atribuțiilor, care prevede existența unei structuri eficiente şi solide de guvernanță
corporativă cu identificarea așteptărilor organului de conducere, a rolurilor şi responsabilităților
legate de persoanele afiliate Băncii;
utilizarea celor mai înalte standarde de etică şi transparenţă în ceea ce ţine de tranzacţiile Băncii cu
persoanele sale afiliate şi vor accentua aşteptările privind integritatea şi valorile etice ale băncii şi
ale personalului;
respectarea cadrului normativ intern cu privire la conflictele de interese;
respectarea cadrului normativ intern cu privire anti-corupţie;
angajarea în tranzacţii şi relaţii sigure şi prudente cu persoanele sale afiliate în limitele şi cu
respectarea legislaţiei în vigoare, pentru a evita implicarea Băncii în riscuri excesive, inclusiv riscuri
aferente deteriorării reputaţiei Băncii, şi asigurării încrederii publicului larg;
principiul efectuării tranzacţiilor în interesul Băncii;
asigurarea transparenţei şi dezvăluirea corespunzătoare a tranzacţiilor cu persoanele afiliate;
interzicerea oferirii de către Bancă persoanelor sale afiliate a cadourilor şi a altor beneficii.

Tranzacție cu persoană afiliată se consideră orice transfer de mijloace băneşti sau obligaţii contractuale
între părţile afiliate şi bancă, indiferent dacă se percepe sau nu o plată, cu excepţia
tranzacţiilor/operaţiunilor ce ţin de schimbul valutar în numerar, transferurile prin sistemele de remitere de
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bani, alimentarea conturilor, achitarea dobânzilor/ comisioanelor/ datoriilor la credite, transferurile legate
de pachetele salariale.
2. IDENTIFICAREA PERSOANELOR AFILIATE BĂNCII
Criterii de identificare a persoanelor afiliate
În conformitate cu art.3 din Legea privind activitatea băncilor şi p.3 din Regulamentul BNM no.192 din
29.11.2018, următoarele persoane sunt clasificate ”persoane afiliate Băncii”:
1) Membrii organului de conducere al Băncii:
a) Membrii Consiliului Băncii;
b) Membrii Direcţiei Generale;
2) Persoanele care deţin funcţii – cheie:
a) contabilului-şef,
b) conducătorilor structurilor responsabile de activitatea de creditare pe principalele
segmente de creditare – persoane juridice şi/sau fizice ( corporate şi/sau retail) şi care
raportează direct unui membru al organului executiv;
c) conducătorului funcţiei de audit intern;
d) conducătorului funcţiei de administrare a riscurilor;
e) conducătorului funcţiei de conformitate;
f) conducătorilor celor mai mari sucursale ale băncii, determinate astfel de către bancă în
conformitate cu Regulamentul BNM nr. 192 din 29.11.2018;
g) conducătorului structurii responsabile de activitatea de trezorerie şi care raportează direct
unui membru al organului executiv;
h) conducătorilor funcţiilor responsabile de domeniul tehnologiilor informaţionale, achiziţii şi
logistică, activităţi retail altele decât creditare ( carduri, produse online), atragere sau
plasare resurse financiare, la decizia băncii în condiţiile în care funcţia conferă persoanelor
respective o influenţă semnificativă asupra orientării băncii potrivit evaluării realizate;
i) lichidatorului băncii în proces de lichidare.
3) Persoana este o persoană juridică şi/sau fizică care, direct sau indirect, individual sau concertat,
deţine sau controlează 1% şi mai mult din capitalul Băncii, inclusiv beneficiarii lor efectivi. Dacă
soţul (soţia) unei astfel de persoane sau o rudă de gradul întâi deţine ori controlează o deținere în
capitalul social al Băncii, indiferent de mărimea acesteia, atunci se consideră că respectiva
deținere este deţinută şi controlată de această persoană;
4) persoană controlează sau se află sub controlul Băncii, sau împreună cu Banca se află sub controlul
unei alte persoane;
5) persoana este o entitate asociată Băncii sau este o entitate parte în asocieri în participaţie, este o
entitate asociată sau o entitate parte în asocieri în participaţie a unui membru al grupului de
persoane care acționează concertat cu Banca sau entităţile şi Banca – părţi în asocieri în
participaţie ale unei alte persoane;
6) persoanele afiliate persoanelor specificate la p. 1)–5);
7) persoana afiliată persoanei fizice – soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice,
soții rudelor și afinelor menționați, precum și persoana juridică asupra căreia persoana fizică și/sau
persoanele afiliate acesteia dețin controlul sau dețin parte în asocieri în participație sau exercită
influență semnificativă sau sânt membri ai organului de conducere;
8) persoana prin intermediul căreia se efectuează o tranzacţie cu Banca în interesul persoanei
prevăzute la lit. 1) – 7) şi care este considerată a fi influenţată de persoana prevăzută la lit. 1) – 7)
în cadrul tranzacţiei respective din cauza:
- existenţei unor relaţii de muncă,
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unei relaţii civile sau
unui alt gen de relaţie dintre aceste persoane: persoanele aflate în divorţ, persoanele aflate în
relaţii de tutelă şi curatelă, afinii rudelor de gradul întâi şi doi, soţii persoanelor şi afinilor
menţionaţi; persoanele aflate în relaţii asemănătoare celora dintre soţi (concubinaj) sau în
relaţii asemănătoare celora dintre părinţi şi copii; persoanele aflate în alte relaţii care conduc
la o dependenţă economică dintre două sau mai multe persoane
9) alte persoane determinate de Banca Naţională a Moldovei prin actele sale normative.
Pentru evidența persoanelor afiliate, Banca deține și actualizează Registrul persoanelor afiliate.
-

3. IDENTIFICAREA, APROBAREA ŞI ÎNREGISTRAREA TRANZACŢIILOR BĂNCII CU PERSOANELE
SALE AFILIATE
Reguli privind încheierea tranzacțiilor cu persoanele afiliate Băncii






Tranzacțiile cu persoanele afiliate trebuie să reflecte interesele Băncii şi nu pot fi efectuate în
condiții mai avantajoase decât cu persoanele neafiliate (cu excepția salariaților Băncii care nu sunt
afiliați Băncii).
Banca asigură că relaţiile cu persoanele sale afiliate, inclusiv aferente afacerilor membrilor
organelor de conducere nu compromit în nici un mod luarea deciziilor şi nu prejudiciază Banca.
Este interzis aprobarea și dispunerea de produse bancare special destinate persoanelor afiliate
ale Băncii.

În vederea neadmiterii riscurilor excesive aferente tranzacţiilor cu persoanele afiliate, Consiliul

Băncii trebuie să reexamineze cel puţin o dată în an tranzacţiile Băncii cu persoanele sale afiliate,
existente la momentul reexaminării şi să întreprindă măsurile necesare pentru diminuarea riscurilor
respective.
La intrarea în relații de afacere cu persoanele sale afiliate, Banca trebuie să identifice interesele materiale
pe care le are persoana afiliata în raport cu Banca, cu afacerea unui debitor al Băncii, solicitant de credit,
alt client al Băncii sau furnizor.

Limitele maxime privind expunerile Băncii față de persoanele sale afiliate
Valoarea expunerii, după luarea în considerare a efectului diminuării riscului de credit în conformitate cu
capitolele VI–IX din Regulamentul BNM cu privire la expunerile mari, faţă de o persoană afiliată Băncii
şi/sau un grup de clienţi aflaţi în legătură cu persoana afiliată Băncii (expunere individuală) nu
trebuie să depășească 10% din capitalul eligibil al Băncii.
Suma valorii agregate a expunerilor Băncii faţă de persoanele sale afiliate şi/sau grupurile de clienţi
aflaţi în legătură cu persoanele sale afiliate (expunere totală), după luarea în considerare a efectului
diminuării riscului de credit în conformitate cu prevederile capitolelor VI–IX din Regulamentul cu privire la
expunerile mari nu trebuie să depăşească 20% din capitalul eligibil al Băncii.

Organele competente să aprobe tranzacţia Băncii cu persoanele sale afiliate
Tranzacțiile Băncii cu persoanele sale afiliate se aprobă de către organul de conducere al Băncii, după cum
urmează:
1) Consiliul Băncii, cu votul cel puțin al majorității membrilor aprobă încheierea/ modificarea
condiţiilor contractuale a tranzacţiilor a căror valoare depășește echivalentul a 1 milion lei sau
valoarea acesteia cumulată cu alte tranzacții cu persoana afiliată sau cu clienți aflați în legătură
cu persoana afiliată Băncii;
2) Direcția Generală aprobă încheierea/ modificarea condiţiilor contractuale a tranzacţiilor a căror
valoare nu depășește echivalentul a 1 milion lei sau valoarea acesteia cumulată cu alte tranzacții
cu persoana afiliată sau cu clienți aflați în legătură cu persoana afiliată băncii;
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• prin derogare, Direcția Generală poate aproba tranzacțiile cu persoanele afiliate a căror
valoare depășește echivalentul a 1 milion lei, dacă Consiliul Băncii a aprobat termenele și
condițiile (contractele tip) aferente produselor respective.”
Pentru tranzacțiile de acceptare a depozitelor de la persoane afiliate Băncii, Direcția Generală
poate pre-aproba pentru fiecare persoană afiliată a Băncii din RPA, termenii și condițiile
tranzacției potențiale până la limita echivalentului de 1 milion lei sau valoarea acesteia cumulată
cu alte tranzacții cu persoana afiliată sau cu clienți aflați în legătură cu persoana afiliată Băncii.
Această pre-aprobare (conform Anexei nr.3) va înlocui orice aprobare individuală înaintea
încheierii tranzacției de depozit cu persoana afiliată a Băncii și trebuie sa urmărească:
a) tranzacția nu va fi încheiată în condiții mai avantajoase decât cu persoanele neafiliate ale
Băncii,
b) tranzacția se încheie în baza Condițiilor Generale Bancare (disponibile pe
www.eximbank.com) și produselor standard ale Băncii, existente la acea dată.

Acordarea creditului/efectuarea plasării
Banca poate acorda credite/efectua plasări la persoanele afiliate în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor
neafiliate (cu excepţia salariaţilor - neafiliaţi Băncii). Banca nu poate incasa de la persoanele afiliate dobînzi
şi comisioane mai mici decît percepe în condiţii similare de la persoanele neafiliate (cu excepţia salariaţilor
Băncii care nu sînt afiliaţi Băncii). Totodată, Banca nu poate accepta de la persoana afiliată Băncii un gaj
cu o valoare de piaţă mai mică decît un gaj similar solicitat de la alţi clienţi ai Băncii.
Banca este obligată să înainteze aceleaşi cerinţe către persoanele afiliate privind asigurarea rambursării
creditului, condiţiilor achitării creditului/efectuării plasării, prezentării informaţiei complete a situaţiei
financiare şi informaţiei referitor la utilizarea efectivă a creditului.
La acordarea creditelor/efectuarea plasării la persoanele afiliate riscul de rambursare asumat de Bancă nu
trebuie să fie mai mare, decît în cazul acordării creditelor/efectuării plasării persoanelor neafiliate.
Banca aplică aceleaşi măsuri către persoanele afiliate, la rambursarea creditelor/plasărilor efectuate, ca şi
către persoanele neafiliate.

Acceptarea depozitelor/obținerea împrumuturilor
Banca poate accepta depozite/obţine împrumuturi de la persoane sale afiliate pe același termen şi cu
aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele neafiliate.
Banca nu este în drept să plătească persoanelor sale afiliate o rată a dobânzii/comisioane la
depozite/împrumuturi mai mare, decât persoanelor neafiliate pentru aceleaşi depozite/împrumuturi.
Banca nu are dreptul să creeze condiţii deosebite pentru depozitele/împrumuturile persoanelor sale afiliate
şi să permită overdrafturi (solduri debitoare de pe conturile pasive) în astfel de condiţii pe conturile
respective ale persoanelor sale afiliate.
Pentru evidența persoanelor afiliate, Banca deține și actualizează Registrul tranzacțiilor Băncii cu
persoanele sale afiliate.
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