Дейност 4.6
ФИНАНСОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА
БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ

СЪДЪРЖАНИЕ:
МОДУЛ 1: КАКВО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕМ ЗА КРЕДИТИТЕ


Важните неща при сключване на договор



Рисковете?



Изненади при бързите кредити



Показатели при избора на банка или друга финансова институция



Пазарните индекси: важно е да знаем!



Ако решим да рефинансираме



Застраховките по кредити



Всеки ли може да вземе кредит?



Предсрочно изискуем кредит



Правилен подход при автокредит



Възможности за студентски кредити



Особености на ипотечните кредити



Съвети за разумно използване на кредитна карта

МОДУЛ 2: МИТОВЕТЕ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА КРЕДИТ


МИТ №1 банките раздават пари



МИТ №2 колкото е по-дълъг срока на кредита, толкова по-изгодно е това



МИТ №3 по кредита има обезпечение, значи няма проблем



МИТ №4 лихвата е фиксирана



МИТ №5 кредитите в определена валута са „най-евтини”



МИТ №6 кредита е изгоден



МИТ №7 ще се справя сам

МОДУЛ 3: ПРАВАТА МИ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ


“Право на информация”, което имам и което банката е задължена да ми предостави



Права при погасяването на моя кредит



Права при различните форми на защита, които притежавам, когато смятам, че
правата ми са нарушени по един или друг начин

МОДУЛ 4: СЪВЕТИ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА БЪРЗИ КРЕДИТИ


Съвети при проучване



Съвети при кандидатстване



Съвети при одобрение



Съвети при погасяване



Съвети за обезпечение



Съвети при информиране

МОДУЛ 5: КАКВО НЕ МОЖЕ ДА НИ ВЗЕМЕ СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ


Списък на вещите за обикновена употреба на длъжника и неговото семейство,
върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение, приет с
постановление на Министерския съвет

МОДУЛ 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


Произход, същност, функции и роля на парите



Покупателна сила на парите и връзката им с инфлацията



Същност и роля на финансовите посредници



Как банките правят пари от вашите пари?



Парична маса и парични агрегати и спестявания



Ролята на лихвата при кредитиране и при спестяване? Проста и сложна лихва.
Пример.



Спестяване. Приходи. Разходи. Бюджет



Видове сметки и платежни системи



Електронни и дигитални платежни инструменти

МОДУЛ 7: ТЪРГОВСКОПРАВНА РАМКА



Примерни общи юридически условия за теглена на кредит от фирма за бързи
кредити



Примерни общи юридически условия за теглена на кредит от банка

МОДУЛ 1: КАКВО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕМ ЗА КРЕДИТИТЕ
ВАЖНИТЕ НЕЩА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
*Кредиторът или кредитният посредник е длъжен да предостави предварително
условията на договора и информация за сравняване на различните оферти – т. нар.
преддоговорна информация. Не бива да пренебрегвате и общите условия в договора –
съветва Десислава Николова. В тях има информация, свързана с лихвите, таксите и
предсрочното погасяване.
*Едно от най-важните неща е, че имате право на отказ в рамките на 14 дни след
подписването на договора. Не е нужно да посочвате причина за решението си и не
дължите такси за това, освен лихвата за дните, в които отпуснатите средства са били на
ваше разположение.
РИСКОВЕТЕ?
Клиентът може да остане заблуден по отношение на това коя банка предоставя найдобри условия на пазара. Понякога кредиторът не посочва някои от задължителните
разходи за клиента и изкуствено понижава размера на годишния процент на разходите на
офертата. Затова трябва да сте сигурни, че кредиторът не е спестил например премията
по застраховката, която е за сметка на клиента. Рисковете са съпроводени често и от
недостатъчно разбиране на някои от условията. За да бъдат избегнати, не бързайте да
подписвате договор, а питайте, ако нещо не е ясно – казва Десислава Николова.
ИЗНЕНАДИ ПРИ БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ
При заемите от небанкови институции, изненадите са свързани с таксите, лихвите и
неустойките при забавяне на плащане. Изненадите при таксите се изразяват в изискването
клиентът да предостави поръчител, кредитът да бъде бързо одобрен (такса бързина), както

и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с плащането на немалка по размер
такса, която кредиторът финансира, но клиентът после плаща.
Ocoбeнo вaжнo e дa ce пpoвepят тaĸcитe зa пpocpoчиe нa дължимaтa внocĸa. Te
чecтo ca виcoĸи и aĸo влязaт в cилa, paзмepът нa дългa мoжe знaчитeлнo дa ce yвeличи.
Неустойките при забава са определен процент от размера на дължимото.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ИЗБОРА НА БАНКА ИЛИ ДРУГА ФИНАНСОВА
ИНСТИТУЦИЯ
Годишният процент на разходите е показателят, който най-добре ще ви ориентира
за оскъпяването на банков заем. Сравнението трябва да се прави при едни и същи
параметри – размер на заема и срок на погасяване. ГПР обаче не може да е обективен
показател, който да ориентира потребителите при заемите, предоставяни от небанкови
институции или т.нар. бързи кредити. Така например при кредити за малки суми и кратък
срок на погасяване, ГПР често шокира с размера си, просто защото показателят се
изчислява на годишна база. Но за момента ГПР е единственият показател, който може да
даде реална представа за оскъпяването по бързия кредит. В момента таванът на ГПР е 50%
- това означава, че ако вземете кредит от 250 лв. и го изплащате един месец, оскъпяването
(лихви и такси) по него не трябва да е повече от 8-9 лв.
ПАЗАРНИТЕ ИНДЕКСИ: ВАЖНО Е ДА ЗНАЕМ!
Индeĸcитe, които могат да формират лихвата, са пазарни, определят ce независимо,
прозрачни са и са лесно приложими, обяснява Десислава Николова. Стойностите нa тези
пазарни индeĸcи са пpocлeдими във времето и, до известна степен, са пpoгнoзиpyeми зa
няĸaĸъв бъдeщ период oт време.
Като обвързвате лихвата по кредит с пазарен индекс, има реален риск в бъдеще тя
да се повиши, ако индексът започне да се покачва. Драстични движения не се очакват, но
онези, които взимат кредит в момента (особено дългосрочен), трябва да предвидят и да
имат буфери, ако това се случи. Именно заради риска от покачване на лихвите,
напоследък банките все по-активно започнаха да предлагат заеми с фиксиран лихвен
процент. Това е една застраховка за клиенти срещу евентуално покачване на пазарните
индекси, тъй като месечната погасителна вноска в рамките на фиксирания срок е строго
определен размер, което я прави лесна за управление. По правило обаче, при равни други

условия, фиксираната лихва е по-висока от плаващата, като колкото по-дълъг е периодът,
за който банката я фиксира, толкова по-висок ще бъде нейният размер.
АКО РЕШИМ ДА РЕФИНАНСИРАМЕ
Мотивът за предприемане на едно такова действие обикновено e реализиране нa
иĸoнoмия при изплащане нa тeĸyщия заем. При потребителските кредити този процес
преминава сравнително лесно, тъй като е нужно да бъдат съпоставени няколко основни
числови стойности: разликата между месечната погасителна вноска на новия и стария заем,
разликата в общо изплатените суми в края на периода между двата заема и годишния
процент на разходите при двата кредита.

При заемите с фиксирана лихва е възможно банката да начисли наказателна
такса за предсрочно погасяване, като тя на може да е по-голяма от 1% от предсрочно
погасената сума, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една
година. Ако е по-малък, таксата не може да бъде по-голяма от 0,5%.

При жилищните и ипотечни кредити има и други фактори. Тук вече разходите,
свързани с рефинансирането на текущия заем с такъв от друга банка, не са за
пренебрегване – разяснява Десислава Николова. Именно заради тях е добре клиентът
първо да се обърне към банката, в която обслужва кредита си. Кредиторът не е длъжен да
одобри молбата му. За да бъдат подобрени условията по кредита, е необходимо клиентът
да е бил коректен с плащанията през годините.

Важно е да знаем: рефинансирането има смисъл, когато разликата в лихвата по новия и
стария заем е не по-малка от 2% - така реално покриваме допълнителните разходи по
рефинансирането. Разбира се, колкото по-ниска е лихвата, с която се рефинансира кредитът, толкова
по-голяма ще е икономията.
ЗАСТРАХОВКИТЕ ПО КРЕДИТИ
*За банковите институции, тези застраховки са част от стратегията за управление на
риска. Зacтpaxoвĸитe „Живoт“ и/или „Злoпoлyĸa“ нaмaлявaт pиcĸa, пoeт oт бaнĸoвaтa
инcтитyция, но в cъщoтo вpeмe зaщитaвaт ĸpeдитoпoлyчaтeлитe и тexнитe нacлeдници
(които наследяват и задължения, кредити и т.н.). Изискваните застраховки са за cмeтĸa нa
ĸлиeнтa, нo ce cĸлючвaт в пoлзa нa ĸpeдитopa.

*Зacтpaxoвaтeлнaтa cyмa обикновено e paвнa нa ocтaтъĸa пo глaвницaтa нa зaeмa.
Πpи нacтъпвaнe нa пoĸpит пo пoлицaтa pиcĸ, зacтpaxoвaтeлнaтa ĸoмпaния изплaщa
oбeзщeтeния нa бaнĸoвaтa инcтитyция – така ce пoгacявa зaдължeниeтo и aĸo
oбeзщeтeниeтo e пo-гoлямо oт дългa, пpeвишeниeтo ce пoлyчaвa oт ĸpeдитoиcĸaтeля или
нacлeдниците му.
*Бaнĸoвaтa инcтитyция мoжe дa изиcĸвa oт ĸлиeнтa cи дa cĸлючи зacтpaxoвĸа, нo той
тpябвa дa има избop на застрахователна компания. Банката може да приеме и вече
сключена застраховка, пpи пoлoжeниe чe ca пoĸpити изискваните oпpeдeлeни pиcĸoвe.

ВСЕКИ ЛИ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ КРЕДИТ?

*При кандидатстване за кредит има изискване за възрастта на кредитоискателя: той
трябва да е пълнолетен (в някои случи - да е навършил 21 г.) и към момента на погасяване
на кредита в общия случай той трябва да е максимум в пенсионна възраст. Въпреки
ограниченията за възраст, все пак има кредити дори за хора вече в пенсионна възраст.
*Важно ограничение за получаването на кредит може да се окаже лошата кредитна
история. Всяко допуснато просрочие може да е пречка за отпускането на нов кредит.
*Доходите също могат да са ограничение. Когато те са недостатъчни, желаният
кредит може да не бъде одобрен. Например детските надбавки по време на майчинство
(които са средства за детето) и сумите от майчинството (които са обезпечение за периода)
не се приемат като доход при кандидатстване за кредит.
Имайте предвид, че всички задължения, които имате по други кредити, заедно с
новия кредит, не трябва да надхвърлят около 50% от нетния доход – при кандидатстване
за потребителски кредит, и около 65% – за ипотечен.
*При невнасяни навреме или внесени накуп осигуровки искането за кредит да бъде
отказано. Нередовността във внасянето на осигуровките може да говори за нередовност в
доходите, което може да е риск за кредитора отпуснатият кредит да не бъде обслужван
редовно.

ПРЕДСРОЧНО ИЗИСКУЕМ КРЕДИТ

Всички кредити, които се обслужват навреме или с просрочие до 30 дни, се считат
за редовни. Просрочия над този срок дават основание на кредиторите да предприемат
мерки по предсрочно изискване на кредита.
В практиката кредиторите често правят отстъпки. Най-важното при затруднено погасяване
на кредита е кредитополучателят веднага да се обърне към кредитора, съветва Иван
Стойков. Заедно могат да намерят решение за разсрочване или договаряне на гратисен
период и да се избегне предсрочна изискуемост на кредита.

ПРАВИЛЕН ПОДХОД ПРИ АВТОКРЕДИТ

При покупка на автомобил купувачът има 3 варианта на избор:
1. Да попита за лизингова схема от самия търговец (при употребяваните
автомобили не се предлага от всички търговци). Лизинговите схеми обичайно са в
партньорство с една или повече лизингови компании.
2. Да се обърне към банка с искане за кредит, с който да заплати автомобила.
3. Да се обърне към лизингова компания и да проучи условията за придобиване на
автомобил.
Важно (най-вече при покупка на нов автомобил):
-При лизинг купуваният автомобил е собственост на лизингодателя до изплащане
на последната вноска.
-Застрахователят се избира от лизингодателя. Премиите по застраховките са за
сметка на лизингополучателя, а обезщетението при застрахователен случай – в полза на
лизингодателя.
-Техническото обслужване на автомобила се извършва в сервиз, посочен от
лизингодателя, за сметка на лизингополучателя.

-При просрочие на лизинга лизингодателят има право да изземе обратно
лизинговия автомобил.
-Дължимият ДДС може да бъде включен в стойността на автомобила при
съставянето на лизинговия план или да бъде начисляван върху лизинговата вноска.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ

Студентските кредити са разнообразни, но най-популярни са тези за покриване на
семестриални такси, за учебни помагала, общежитие и други разходи, свързани с
обучението. Не по-малко желани са и тези за обучение в чужбина. Общото е, че
студентските кредити се отпускат на студенти, които след завършване на своето обучение
изплащат кредита. Характерно условие е, че студентите не получават пари в брой или по
сметка, а сумата се превежда на учебното заведение. При много от студентските кредити се
изисква поръчителство от 1 или повече лица (може да са роднини).

ОСОБЕНОСТИ НА ИПОТЕЧНИТЕ КРЕДИТИ

При кандидатстване за ипотечен кредит най-вече трябва да внимавате дали
исканият кредит е по възможностите ви, съветва Иван Стойков. Добре е да се спазят
няколко правила по отношение на кредита, за да не се превърне в тежест:
*Никога да не се тегли кредит „на ръба“ (т.е. с месечна вноска на максимума на
възможностите). Кредитните задължения в едно домакинство не трябва да надхвърлят 25%
от бюджета.
*Никога да не се тегли кредит за максималния възможен срок (защото в случай на
затруднения с изплащането, няма да има много възможности за разсрочване).
*Внимателно да се чете преддоговорната информация (как е формирана лихвата,
при какви условия се променя). Колкото по-голям толеранс е заложен в пазарните
индекси, толкова по-плавно би се променяла лихвата във времето и резките промени могат
по-леко да бъдат поети.

*Най-правилно е да се тегли кредит във валутата, в която кандидатът получава
доходите си – в случая това е българският лев, като би могло да се избере и евро (курсът му
е фиксиран).
*Ако потребителският кредит е с ипотека, на практика това е ипотечен кредит.
Оттук следват някои различия. Ипотечният се отпуска за много по-големи суми, по-дълги
срокове и при по-ниски лихви, но като обезпечение се изисква недвижим имот (има
изискване и за застраховка „Имот“). Кредитополучателят може да избере нивото на
отговорност, която да поеме – ограничена (до стойността на имота) или пълна (да
отговоря с цялото си имущество за погасяване на кредита). При пълна отговорност, в
случай на необслужване на кредита и продажбата му на търг, ако сумата, получена при
продажбата на имота, е недостатъчна за покриване на кредита, длъжникът продължава да
дължи разликата. При ограничена отговорност кредитът се счита за погасен след
продажбата на имота, независимо каква цена е била платена за него. При избор на
варианта ограничена отговорност, често банките прилагат по-високи лихви, по-нисък
процент на финансиране, по-нисък максимален размер и по-кратък срок на кредита.

СЪВЕТИ ЗА РАЗУМНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТНА КАРТА

Кредитната карта е удобен и достъпен източник на средства. Иван Стойков съветва тя да се
използва разумно и да не се посяга към нея при всеки порив за пазаруване. Последствията
могат да бъдат увеличено задължение към издателя на картата и повече разходи за самото
използване на картата. Най-неправилно е тя да се използва като аналог на дебитната карта
и да се теглят пари в брой с нея. Това не е невъзможно, но е много скъпа операция.

За да не се правят големи разходи при ползването на кредитна карта, трябва да се
използват всички предимства, които предоставя:
- Липса или минимални такси при плащане на ПОС терминал и покупки в
интернет.
- Възможност за ползване на гратисен период, в който сумите за покупките могат да
бъдат погасени, без да се начислява лихва.

- Програми за лоялност, в които са включени отстъпки при пазаруване в дадени
търговски вериги или плащане на ПОС в някои търговски обекти, както и бонуси при
определен брой покупки или трупане на точки, които предоставят отстъпки.
-Cashback. Това е възможност при плащане в търговски обект клиентът да получи
обратно сума в брой до 50 лв. (или даден процент от сумата, която дължи).
По отношение на т. нар. бяла карта, това е кредитна карта, която се одобрява на
принципа на бързите кредити. По своята същност това е бърз кредит, „облечен“ в
пластика. Тези продукти съчетават характеристиките на кредитните карти и отчасти – на
бързите кредити.

МОДУЛ 2: МИТОВЕТЕ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА КРЕДИТ
МИТ №1
БАНКИТЕ РАЗДАВАТ ПАРИ
Банките не са благотворителни организации и не отпускат кредити просто ей така,
за идеята. Те, както всички останали компании, работят за да реализират печалба, която ще
отиде в джобовете на техните акционерите. Тази печалба основно идва от разликата между
лихвените проценти по отпуснатите кредити и привлечените депозити. В България
(противно на всякаква логика) значителна част от приходите на банките идва от
различните такси и комисионни, които те начисляват (включително и по кредити като
такса управление, такса ангажимент, такса обслужване на кредитна сметка и много други).
За банките парите са стока, както всяка друга. Те я купуват от хората с депозитите и
я препродават на кредитополучателите на по-висока цена, като се стремят да минимизират
кредитния риск. Или както е казал народът – банките ще ви дадат кредит, само ако
докажете, че не ви трябва, т.е. може да си го позволите. Така поне, е на теория.

Преди да изтеглите банков кредит, помислете много внимателно дали
изобщо ви е необходим, каква сума ви трябва и дали може да си го позволите.

МИТ №2

КОЛКОТО Е ПО-ДЪЛЪГ СРОКА НА КРЕДИТА, ТОЛКОВА ПО-ИЗГОДНО Е
ТОВА
Това е абсолютен мит и няма никаква логика в него. Колкото по-дълъг е срока на
кредита, толкова повече пари ще платите накрая като лихви. Банковите служители знаят
това много добре и ви съветват да изберете възможно най-дългия срок, „за да ви е пониска месечната вноска и ако имате възможност, може да внасяте и повече пари от
определената вноска”. Това, по принцип е така, но повечето хора по различни причини
(най-вече психологически) много бързо „забравят” за тази възможност и внасят до края на
договора само месечната вноска.
Друго психологическо ограничение е, че за хората 26 и 30 години са почти един и
същ срок (много далече в бъдещето), а до тогава – „я камилата, я камиларя”. Само че, това
не е така. Четири допълнителни години са сериозно финансово натоварване за семейния
бюджет и много голяма сума платена като лихви.
Пример:
Избираме в случаен калкулатор сума на ипотечния кредит 100,000 лева и лихва по него – 8%
(за да опростим примера не прибавям таксите по кредита). При срок от 30 години, вноската е в размер
на 733.76 лева, а общата сума за лихви е в размер на 164,160.45 лева. Сега да намалим този срок до
26 години. Вноската става 762.60 (само с 28.84 лева повече), а общата сума за лихви в този случай е
137,929.02 лева. Какво излиза – за тези 4 допълнителни години ще платите 26,231.43 лева повече
като лихви. Как ви се струва?

Когато теглите кредит, мислете дългосрочно. Изчислете точно колко ще ви
струва той и каква вноска може да си позволите да плащате на месец.

МИТ №3
ПО КРЕДИТА ИМА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, ЗНАЧИ НЯМА ПРОБЛЕМ
Много хора си мислят, че когато по един кредит има обезпечение (като ипотека
върху недвижим имот), банките трябва да са доволни и да не им искат документи за
доходите им. Все пак банките не са агенции за недвижими имоти, не търгуват с недвижими
имоти и нямат интерес да ги придобиват. Те дават кредити и искат хората да си ги връщат.

А, за да сигурни, че те ще могат да го правят, банките проучват финансовото състояние на
техните клиенти и изискват доказателства за доходите им.
Подобна е ситуацията и когато кредитополучатели имат финансови проблеми и не
погасяват месечните си вноски. Те казват „Нали има обезпечение, нека го вземат. Какъв е
проблема?”. Да, но нормативната уредба позволява на банките при недостатъчност на
сумата от продажбата на заложения имот, да продължават да изискват разликата. Или с
други думи, дори да се продаде имота, ако продажната цена не може да покрие всичките ви
задължения, разликата продължавате да я дължите и банката е в правото си да запорира
вашата заплата и да опише и останалото ви имущество до покриването на кредита.

Няма такова нещо като „необезпечен кредит”. Винаги има обезпечение. Ако
няма ипотека или поръчители, то задължително има залог върху бъдещите ви
вземания от работодател Х, т.е. залога е заплатата ви.

МИТ №4
ЛИХВАТА Е ФИКСИРАНА
Няма фиксирана лихва, независимо че банките ви убеждават в обратното. Дори да
се казва така, някъде с дребен шрифт е написано, че при значителни промени в пазарните
условия и основния лихвен процент (ОЛП), „фиксираната” ви лихва ще се промени. В
това има логика. Представете си, че ОЛП достигне за няколко месеца нивото си от 24
септември до 18 октомври 1996 година от 300% (да, толкова е била, а инфлацията – 311%
за същата година). Едвали вашата лихва ще остане фиксирана в размер на 6% например.
За щастие, събитията от 1996 година няма изглед да се повторят скоро, а и
тенденцията е лихвените по кредитите да намаляват в следващите години. Това,
теоретично, позволява на банките да предлагат фиксирани лихви за сравнително кратък
период от време. Само имайте предвид, че ако някоя банка предлага такива лихви за
период по-дълъг от 1 година, това няма как да е истина.

Няма такова нещо като „фиксирана” лихва, затова внимателно четете
дребния шрифт в договорите за кредит.

МИТ №5
КРЕДИТИТЕ В ОПРЕДЕЛЕНА ВАЛУТА СА „НАЙ-ЕВТИНИ”
Лихвата е цената на кредита и тя се определя от риска, който поема БАНКАТА, а
не вие. Това е причината лихвите по кредитите в различни валути да са различни
(например по левовите кредити лихвата е по-висока от евровите, заради риска да се
откажем от валутния борд). По тази причина, кредитите в швейцарски франкове са с пониска лихва и да изглеждат като по-изгодни. Причината е, че тази валута е относително
стабилна и не се влияе толкова от външни фактори, както е при еврото и американския
долар.

МИТ №6
КРЕДИТА Е ИЗГОДЕН
Повечето хора виждат сумата на месечните вноски в договора за ипотечен кредит и
си казват „Няма проблем. Мога да плащам тази сума”. Те, обаче, „забравят”, че разходите
по един кредит включват не само лихвата и главницата, а и неща като административна
такса при усвояване (от 1.5% до 3%, като на 50,000 евро е 1,500 евро) годишна такса за
управление (обикновено от 0.5 до 1% от остатъка, на 50,000 евро е 500 евро), месечна такса
за управление на разплащателна сметка, застраховка и други. Те могат да оскъпят кредите
драстично. Годишния процент на разходите (ГПР) е някакъв ориентир, но не всички такси
и комисионни се включват в него.
Другия любим „трик” на банките са да предлагат безплатни бонуси към кредита
като кредитна карта с определен лимит, онлайн банкиране, плащане на битови сметки и
други. В това няма лошо, но те са безплатни само за определен срок. Неусетно след една
година започват да ви начисляват някакви допълнителни суми и вие не знаете за какво са.
Когато отидете в банката, те любезно ви обясняват, че сте се съгласили да ги получите,
заедно с кредита.

Когато теглите кредит, направете една проста таблица с всички вноски по
него. След това добавете всички съпътстващи разходи, като ги разпределите по

години за целия срок. Накрая, разделете годишните разходи на 12 месеца и вижте
каква е сумата, която трябва да отделяте всеки месец по вашия кредит.
МИТ №7
ЩЕ СЕ СПРАВЯ САМ
Едно скорошно проучване за финансовата култура показа, че българинът не се
доверява на никого при вземането на решения, засягащи личните му финанси, дори на
семейството си. Това не е изненада – у нас всеки разбира от всичко, включително и от
кредитиране. Повечето хора не се замислят, че един ипотечен кредит ще определя
финансовото им състояние през по-голяма част от активния им живот (30-60 години).
Затова, когато решите да теглите кредит (особено дългосрочен) е хубаво да се
доверите на професионалист, така както търсите лекар, адвокат или счетоводител при
нужда. Такива специалисти се наричат Лични финансови консултанти. Най-важното им
качество е тяхната независимост. Те защитават вашите интереси, а не тези на компанията,
за която работят.

Тегленето на кредит е достатъчно сложна сделка, за да разчитате само на
интуицията си. Ако не разбирате част от информацията в договора или банковия
служител ви казва „Само се подпишете тук, ние ще оправим подробностите”,
потърсете съветите на независим специалист.

МОДУЛ 3: ПРАВАТА МИ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Често в живота си сме изправени пред недостиг на финансови средства да покрием
текущите си нужди или инвестираме в нов автомобил, апартамент или просто за ремонт
на старото си жилище. Тогава единственият ни вариант е сключването на договор за
кредит с банка. Всяка банка сама определя търговската си политика за отпускане на
кредити и условията на тези договори. И все пак има основни изисквания, които трябва да
спазва както тя, така и ние, разбира се, в зависимост от вида на кредита, за който
кандидатстваме.

Три са основните точки, към които трябва да насоча своето внимание при
тегленето на потребителски кредит като физическо лице:
1. изискванията към преддоговорната информация и начина на изчисляване
на годишния процент на разходите при договор за потребителски кредит;
2. правото на потребителите на отказ от сключения договор за потребителски
кредит, както и на предсрочно погасяване на задълженията;
3. правото на достъп до процедури за разрешаване на спорове във връзка с
договор за потребителски кредит.
ТОЧКА 1 Е Т. НАР. “ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ”, КОЕТО ИМАМ И
КОЕТО БАНКАТА Е ЗАДЪЛЖЕНА ДА МИ ПРЕДОСТАВИ:


Още преди да съм обвързан от предложение или от договор за
предоставяне на потребителски кредит, кредиторът или кредитният
посредник предоставя своевременно условията на договора и необходимата
информация за сравняване на различните предложения и за вземане на
информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит.



Информацията ми се предоставя във формата на стандартен европейски
формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити
съгласно Закона за потребителския кредит. Тя ми се предоставя
безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем
начин, като всички елементи на информацията се представят с еднакъв по
размер, вид и формат шрифт, не по – малък от 12.



При поискване от моя страна кредиторът ми предоставя предварително и
безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит.



Винаги трябва да чета всичко в договора, защото колкото и тежки да са тези
условия за мен, ако не противоречат на закона, съм задължени да ги
изпълнявам.

Общи условия. Търся ги сам или изисквам да се запозная с тях!
Минималното им съдържание, регламентирано от закона, трябва да включва
информация:
1. Кога банката може да променя лихвения процент;

2. Общите разходи по кредита (свързани с обслужването му);
3. Условията за предсрочно прекратяване на кредита (наказателни лихви).
Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита
за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи,
комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за
сключване на договора), изразени като годишен процент от общия размер на
предоставения кредит.
Кретидорът е задължен да публикува на интернет страницата си текущия размер на
използваните от него референтни лихвени проценти, и използваната от него методология
за определяне на референтния лихвен процент.
ТОЧКА 2 КАСАЕ ПОГАСЯВАНЕТО НА МОЯ КРЕДИТ:
Имам право, без да дължа обезщетение (с изключение на обезщетението за
направените от банката разходи към публични административни органи, които не
подлежат на връщане; напр. за моята кредитоспособност) или неустойка и без да посочвам
причина, да се откажа от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 дни,
считано от датата на сключване на договора за кредит. NB! Ако съм изтеглил 5000 лв.,
обаче съм решил да се откажа от сключения договор в 14-дневния срок, дължа лихва
(уговаря се в договора) за срока от датата на усвояване до връщането на главницата –
например от 13.05.2012 г. (усвояване) до 15.05.2012 г. (връщане на главницата), дори за два
дни!
Правото ми на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за
упражнено при условие, че изпратя уведомление до кредитора преди изтичане на 14дневния срок.
В случай, че съм упражнил правото си на отказ от договора за кредит, аз трябва да
върна на кредитора главницата и да заплатя лихвата, начислена за периода от датата на
усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата. Връщането трябва
да извършите не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на
уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на
базата на уговорения в договора лихвен процент.

Имам право по всяко време да погася изцяло или частично задълженията си по
договора за кредит. При предварително погасяване не се дължат наказателни такси, но
банката има право на разходите, свързани със самото погасяване – техническата обработка
и процес. Банката не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за
кредит, но тя има право на обезщетение, освен ако:
-

погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент
по договора за кредит не е фиксиран; при фиксиран лихвен процент – банката
има право на обезщетение, като максималният размер е дължимата лихва от
договора от момента на предсрочното прекратяване до края на договорения
срок;

-

погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор,
чиято цел е била да гарантира връщането на кредита, или

-

договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

Предсрочна изискуемост.
Банката може да обяви един кредит за предсрочно изискуем при непогасяване в
срок дори на една-единствена вноска. Последиците от това са, че аз дължа веднага
главницата към този момент, начислени наказателни лихви за просрочие, съдебни такси и
разноски. Наказателната лихва започва да тече от следващия ден, на който е трябвало да
платя вноската по заема и тече докато не изплатя дължимата вноска.
ТОЧКА 3 СЕ ОТНАСЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ЗАЩИТА,
КОИТО ПРИТЕЖАВАМ, КОГАТО СМЯТАМ, ЧЕ ПРАВАТА МИ СА
НАРУШЕНИ ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН:
Кредиторът трябва да е предвидил възможност за подаване на жалби и възражения
по договори за потребителски кредит. Той е задължен в рамките на 30 дни от получаване
на жалбата да ме осведоми писмено за своето решение.
В случай, че кредиторът не ми отговори или отговорът му не ме удовлетворява,
мога да отнеса жалбата си до Комисията за защита на потребителите или към Банков
надзор към БНБ. Те са длъжни да се произнесат в едномесечен срок от получаването на
моята жалба.

Другата възможност е да заведа съдебен иск срещу кредитора, като имам право и на
обезщетение за вреди, претърпени в следствие от разходите, които съм заплатил.
Не забравям да приложа всички документи – жалбата ми до кредитора (като е добре
да представя доказателство, че е изпратена като използвам обратна разписка или получа
входящ номер от кредитора), както и отговор от жалбата ми.
Всяко споразумение или договор сключено между мен и кредитора, което
ограничава или изключва гореспоменатите права е нищожно!

МОДУЛ 4: СЪВЕТИ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА БЪРЗИ КРЕДИТИ
СЪВЕТ № 1
Проучете детайлно дали кредитора, който сте избрали е легитимен доставчик на
тази услуга и има ли подходящите документи и разрешителни. Кредиторът трябва да е
регистриран в Централния регистър на БНБ като финансово дружество и трябва да има
удостоверение за регистрация. Добре е да се информирате кое е дружеството с което ще
работите, къде е неговото седалище, кой е предметът на неговата дейност, има ли офиси,
сайт, кои са неговите партньори и бизнес среда, хубаво е да е обвързано с по-големи и
сериозни фирми. Важно е да проверите колко бързо финансовото дружество може да Ви
отпусне парите и дали веднага след одобрение и подписване на договора за кредит ще ги
получите, това е показател дали то разполага с налични пари и как покрива собствените си
рискове. Обърнете внимание на обслужването – дали кредитните специалисти са
компетентни, дали са вежливи и дали имат уважително и отговорно отношение към
Вашите финансови потребности. Ако ще посещавате офис, там трябва да Ви приемат без
притеснения, спокойно и уверено, Вие трябва да сте доволни и при затруднение отново да
ги потърсите.
СЪВЕТ № 2
Кандидатстването за бързи кредити е по най-различни начини – подберете найудобния за Вас, дали ще го направите онлайн, по телефон, дали ще отидете в офис за да
се ориентирате в обстановката, дали у дома ще приемете съответните специалисти или на
друго удобно за Вас място, Вие ще направите избора.

СЪВЕТ № 3
След одобрение, което е различно за фирмите кредитори, но е достатъчно бързо и
варира от 5-6-10-20-30 минути се пристъпва към сключването на договор. Много
внимателно четете и препрочитайте клаузите на договора, търсете скрити текстове, дребен
шрифт, двусмислени изрази, недомлъвки и прикрити изречения. Договорът трябва да е
ясен и конкретен, разбираем и достъпен. Подпишете само ако сте уверени, че всичко Ви е
известно предварително и не очаквате никакви изненади.
СЪВЕТ № 4
Бързите кредити се отпускат в лева или тяхната равностойност в евро, размерът им
най-често варира от 50 до 3 000 лв за срок на погасяване от 6 до 18 месеца. Имате
възможност за избор на размер и срок за погасяване, предлага се услугата електронен
калкулатор. Нашият съвет е да проиграете различни варианти с него, за да изберете найподходящия за Вас, като се съобразявате, че дългия срок и високия размер оскъпяват
кредита, важно е точно да изчислите и вярно да се съобразите с Ваши доходи и разходи,
за да изберете оптимална дата на падеж и поносим размер на погасителна вноска.
Помислете как да издължите заема, как Ви е най-удобно – седмично, на 15 дни, или
месечно. Ние считаме, че най-добре е погасяването чрез месечна погасителна вноска,
което позволява регулиране на приходи и разходи.

СЪВЕТ № 5
Лихвите по бързите кредити са високи и това ги прави скъпи. Запознайте се с
лихвите и направете сравнителен анализ, трябва да знаете цената на услугата, която ще
ползвате. Лихвите са два вида – фиксирани и променливи. Фиксираната лихва Ви дава
възможност за целия период на кредита, да предвидите точно колко ще са Ви разходите, за
да може да ги планирате и посрещнете. Променливата лихва се формира от пазарен
лихвен индекс, който е непостоянен и надбавка за дружеството кредитор. В този случай
по-трудно се прогнозира как ще се промени икономическата база и как това ще повлияе
върху Вас. Има компании, които отпускат кредити с 0% лихва, 0 такси, без никакво
оскъпяване, върнати за определен период от време. Това са първите кредити на някои

дружества и варират от 300 до 1500 лв, върнати в рамките от 15 до 30 дни. Ако Ви устройва
размера и може да се справите със срока изтеглете такъв кредит.
СЪВЕТ № 6
Обезпечението по бързите кредити, никак не е маловажно. Някои бързи кредити,
особено тези които се отпускат на по-голяма стойност се обезпечават с поръчители,
гаранти, съдлъжници, ипотеки върху недвижим имот, банкови гаранции и други. Към
поръчителите има много изисквания на които трябва да отговарят и трудно ще намерите –
да са назначени на безсрочен трудов договор, да имат постоянни и доказуеми доходи, да
не са поръчители по други заеми, те самите те да нямат кредити, да имат чисто кредитно
досие. Банковата гаранция е обикновено от партньор на дружеството кредитор и се
заплаща. Обърнете внимание на исканото обезпечение от фирмите кредитори, има
дружества, които не търсят поръчители и заложи. Преценете правилно възможностите си,
имате ли такива познати, които да отговарят на толкова условия.
СЪВЕТ № 7
Задължително проучете и сравнете таксите, комисионите, допълнителните разходи,
има ли такси за предсрочно погасяване. Има дружества, които отпускат кредити без такси
за кандидатстване, за движение и управление на кредита, без месечни такси за обслужване
на сметки, без такси при внасяне на погасителните вноски, без такси за предсрочно
погасяване. Таксите допълнително оскъпяват бързите кредити и добре е да си ги спестите
или да ги избегнете.
СЪВЕТ № 8
Информирайте се какви допълнителни услуги предлагат финансовите дружества.
Изберете компания, която рефинансира кредитите, която удължава срока за погасяване,
която предоговаря и преструктурира условията по кредитите, проверете дали може да
теглите друг кредит преди да сте изплатили предишния. Всичко това е необходимо,
защото не знаете как ще се стекат обстоятелствата, дали няма да се окажете в
неблагоприятна финансова ситуация. Защита създават и някои застраховки които се
предлагат

при

риск

от

безработица,

при

продължителен болничен лист и други.
СЪВЕТ № 9

временна

нетрудоспособност,

при

Вие трябва да сте наясно със състоянието на Вашия кредит, на Вашите пари.
Изберете дружество което дава такава информация при поискване от Ваша страна, издава
удостоверения и справки за липса на задължения по имейл, чрез клиентски акаунт, при
посещение в офис. Винаги трябва да сте спокойни, да се чувствате комфортно.

МОДУЛ 5: КАКВО НЕ МОЖЕ ДА НИ ВЗЕМЕ СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
Несеквестируемото имущество представлява имоти, вещи и вземания на длъжника,
които не могат да му бъдат отнети от съдия изпълнител по повод образувано
изпълнително производство.
С постановление на Министерския съвет е приет списък на вещите за
обикновена употреба на длъжника и неговото семейство, върху които не може да
бъде насочено принудително изпълнение.
Ето и този СПИСЪК:
1. Вещи за лично употребление:
а) по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма
(съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери - за мъжете, и поли или панталони,
блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли - за жените) и работното облекло;
б) употребяваните обувки и бельо.
2. Всички детски храни и принадлежности.
3. Вещи за домашно употребление:
а) по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два
ката спално бельо за всеки член от семейството;
б) един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове;
в) обикновените домашни и кухненски

прибори и

съдове и обикновените

прибори за хранене;
г) необходимите уреди за отопление и една печка за готвене;

д) една пералня и един хладилник;
е) един телефонен апарат и един радиоапарат.
4.

Изкуствените

органи,

протезите,

очилата

и

другите

помощни

приспособления и предмети, които се употребяват от длъжника или от членовете
на неговото семейство поради физически недъзи или наранявания, както и
лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение.
5. Учебните пособия, включително книгите и музикалните инструменти,
използването на които е необходимо при общото и професионалното обучение на
длъжника и членовете на неговото семейство.
6. Домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба.
7. Семейните и личните ордени и отличия.
НЕСЕКВЕСТИРУЕМО Е И СЛЕДНОТО:
1. Вещите, посочени в списъка по-горе
2. Жилището на длъжника, ако той или членовете на семейството му, не
притежават друго. Несеквестируема е определена квадратура / определена според
броя на членовете на семейството/. Надвишаващата част, ако може да се обособи
самостоятелно, може да бъде обект на принудително изпълнение.
- за едночленно семейство- несеквестируемата площ е 25 кв.м
- на двучленно семейство- 40 кв.м жилищна площ
- на 3-членно семейство- 55 кв.м
- на 4-членно семейство-70 кв.м
- семейство с 5 или повече членове- по 15 кв.м в повече за следващите членове/
3. Храната, която е необходима на длъжника и семейството му за 1 месец.
4. Гориво за отопление и готвене за 3 месеца.

5. Вещи, свързани с упражняваната от длъжника свободна или занаятчийска
професия- машини, инструменти, книги.
6. Ако длъжникът е земеделски стопанин- градини и лозя до 5 дка, ниви и
ливади до 30 дка, както и машините и инвентара.
7. Две глави работен добитък, 1 крава, пет глави дребен добитък,домашните
птици и 10 кошера и необходимата храна за изхранването им до новата реколта.
8. Трудовото възнаграждение- определен размера, в зависимост от размера
му и от факта дали има деца, които издържа или не
- при възнаграждение до 300 лв. месечно - три четвърти , ако е без деца, и четири
пети, ако е с деца, които то издържа;
– при възнаграждение от 300 до 600 лв. месечно - две трети, ако е без деца, и три
четвърти, ако е с деца, които то издържа;
- при възнаграждение от 600 до 1200 лв. месечно - една втора , ако е без деца, и две
трети, ако е с деца, които то издържа;
- при възнаграждение над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв. е секвестируема,
ако е без деца, и горницата над 800 лв. е секвестируема, ако е с деца, които то издържа.

МОДУЛ 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

МОДУЛ 7: ТЪРГОВСКОПРАВНА РАМКА


Примерни общи юридически условия за теглена на кредит от фирма за
бързи кредити

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Тези Общи условия, наричани за краткост ОУ, регламентират общите правила,
при които ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ EАД, с ЕИК ………………….., със
седалище в гр. ……………….. и адрес на управление: …………………………..,
телефон за контакт: ………………………, наричано по-долу ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ, извършва дейност по предоставяне на Кредити на физически лица,
наричани по-долу Кредитополучатели.
2. 2. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ е вписано като финансова институция в Регистъра
по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка
(БНБ) – Удостоверение № ………………………...
3. 3. Тези ОУ са неразделна част от Договорите за Кредит, сключвани между ФИРМА
ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и Кредитополучателите, като същите са на разположение на
интересуващите се лица и на Сайта на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, на
адрес: ………………………………….
Уговорки между страните, различни от съдържащите се в тези ОУ, се обективират в
писмена форма.
1. 4.(1) На основание чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), страните се съгласяват да бъдат обвързани от
електронни

им

изявления,

отправени

една

спрямо

друга.

(2) Електронните изявления адресирани до ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ следва да
бъдат отправени чрез онлайн системата на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, достъпна
на адрес …………………….. или чрез мобилното приложение на ФИРМА ЗА
БЪРЗ

КРЕДИТ.

(3) Електронните изявления адресирани до Кредитополучателя, следва да бъдат
отправени чрез онлайн системата по ал. 2 и чрез електронна поща.
(4) До всяка от страните електронни изявления могат да се отправят и чрез система
за гласово свързване. Електронният запис от разговора се приема за електронен
документ

по

смисъла

на

чл.

3

(35)

от

Регламент

(ЕС)

910/2014.

(5) На основание чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ, страните приемат, че ще подписват
изявленията с обикновен електронен подпис, за какъвто могат да се считат техните
имейл адреси определени по-горе, телефонни номера, IP адреси, потребителски
имена и пароли и/или други данни в електронна форма.

2. 5. Кредитите, предоставяни съгласно тези ОУ, се отпускат от ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ в български лева и се погасяват от Кредитополучателите в български
лева.
3. 6. За целите на тези ОУ, подадените съгласно тях Заявления, сключените
Договори, както и подадените молби, всички срокове се изчисляват като една
календарна година се равнява на 360 дни.
II. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде в тези ОУ и в Договорите, сключени по реда на тези ОУ, изброените по–долу
думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен
доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено
в Договора или допълнителни споразумения към него:
1. 1. ОУ или Общи условия – ще означава настоящите Общи условия за предоставяне на
Кредити, регламентиращи отношенията между ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и
Кредитополучателите;>
2. 2. Кредитополучател – ще означава всеки дееспособен гражданин на Република
България, който желае да сключи или е сключил с ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
Договор за Кредит, и/или желае да получи или е получил Кредит от ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ;
3. 3. Договор или Договор за Кредит - ще означава сключеният между ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ

и

Кредитополучателя

Договор,

при

условията

на

който

Кредитoполучателят ще има право да получи Кредит. Неразделна част от Договора
за Кредит са клаузите на тези ОУ и одобреното от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
Заявление, като в случай на противоречие между посочените документи, същите
ще се ползват с приоритет в следната последователност: (1) Договор за Кредит; (2)
Заявление; (3) ОУ;
4. 4. Сайт –

ще

означава

официалният

КРЕДИТ: ……………………….;

сайт

на

ФИРМА

ЗА

БЪРЗ

5. 5. Кредит – ще означава всяка заявена от Кредитополучателя и предоставена от
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ в заем сума въз основа на тези ОУ и Договора,
сключен между ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и Кредитополучателя, както и дългът,
възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата,
включително дължимите Лихви, разноски и др. плащания съгласно условията на
Договора и тези ОУ. Всяка предоставена от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ на
Кредитополучателя сума ще се счита за предоставен Кредит, освен доколкото не е
изрично и писмено уговорено друго между Страните;
6. 6. Лихва - ще означава уговорената между ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и
Кредитополучателя възнаградителна лихва за ползването на Кредита;
7. 7. Период на револвиране – ще означава определен, фиксиран като продължителност
времеви период, за който се отпуска даден Кредит, при изтичането на който
Кредитополучателят следва да погаси Кредита. Всеки Период на револвиране ще е
равен като продължителност на предходния, освен доколкото не е уговорено друго
между страните. Броят на Периодите на револвиране е неограничен.
8. 8. Револвираща лихва – ще означава Лихва във фиксиран процент, дължима за
определен Период на револвиране, която се начислява за всеки Период на
револвиране върху предоставения/непогасен размер на главницата по Кредита;
9. 9. Погасителна вноска – ще означава сума по Кредита, включваща дължимата част от
главницата, Лихва и разноските за определен период, която сума в зависимост от
приложимите условия на съответния Кредитен продукт Кредитополучателят ще е
задължен да плати на определения за това падеж;
10. 10. Специфично условие - ще означава установените в настоящите Общи условия
различни специфични условия и начини за кандидатстване за Кредит, за
сключване на Договор за Кредит, за усвояване на сума по Кредит, за погасяване на
Кредит или други, в зависимост от сумата на Кредита или от начините за
възникване, изпълнение и прекратяване на договорните отношения между ФИРМА
ЗА

БЪРЗ

КРЕДИТ

неизчерпателно следните:
11.

и

Кредитополучателя.

Такива

условия

ще

бъдат

1. а/ Условие с погасителен план – ще означава условие, при което
погасяването на получения от Кредитополучателя Кредит ще се извършва
на базата на уговорен между страните в Договора за Кредит погасителен
план. В този случай погасяването на Кредита става на периодични
Погасителни вноски, които включват дължимата част от главницата,
Лихвата и разноските за съответния период;
2. б/ Условие с револвираща лихва – ще означава условие, при което
главницата и Револиращата лихва по Кредита следва да се погасят наведнъж
на датата на изтичане на Периода на револвиране (падежa), като в случай че
главницата не бъде погасена, Кредитът автоматично се продължава с нов
Период на револвиране, за който се начислява нова Револвираща лихва
върху непогасената част от главницата.
12. 11. Кредитeн продукт – ще означава установените от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
съвкупности и/или комбинации от различни Специфични условия, суми, срокове
и други условия, установени на Сайта и в настоящите Общи условия за всеки
отделен Кредитен продукт, при които се отпускат Кредити на Кредитополучатели.
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ може да променя периодично условията по даден
Кредитен продукт, да включва или премахва като част от същия дадени
Специфични условия. Възможно е за даден Кредитен продукт да са алтернативно
и/или

кумулативно

приложими

различни

Специфични

условия.

Кредитополучателят няма да има право да заявява и получава Кредит при
Специфични условия, различни от установените от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
такива за съответните Кредитни продукти;
13. 12. Партньор – ще означава всяко лице, което е овластено от ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ, от името и за сметка на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, да предоставя
информация на Кредитополучателите, да изплаща на Кредитополучатели суми по
Кредити, да събира от Кредитополучатели и отчита на ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ дължими от същите Погасителни вноски по Кредити, да рекламира
дейността на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, да извършва друга дейност, за която е
изрично овластен. Всеки Партньор може да е овластен за всички или само за някои
от посочените дейности. Имената/фирмите на Партньорите, адресите на техните

Офиси, се посочват на Сайта. Партньорите, чрез които е възможно да се извърши
погасяване по Кредит, изрично се посочват на Сайта;
14. 13. Траен

носител –

ще

означава

всеки

носител,

даващ

възможност

на

Кредитополучателя да съхранява информация, изпратена лично до него, който
позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за
които е

предназначена

информацията,

и

който позволява

идентичното

възпроизвеждане на съхранената информация;
15. 14. Средство за комуникация от разстояние - ще означава всяко средство, което може да
се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице
едновременното физическо присъствие на двете страни;
16. 15. Офис – ще означава всеки търговски обект, стопанисван от ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ или от Партньор, в който Кредитополучателят ще може да извърши една
или повече от следните дейности: да получи информация и/или консултация за
условията за кандидатстване, получаване и използване на Кредит; да усвои Кредит;
да заплати Погасителна вноска по Кредит; да извърши други дейности по тези ОУ,
за които изрично е указано, че могат да бъдат извършени в съответния Офис.
Местонахождението, работното време и съответната организация, администрираща
Офисите, са посочени на Сайта;
17. 16. Заявление – ще означава заявлението за получаване на Кредит, което се подава от
Кредитополучателя лично;
18. 17. Обезпечение – ще означава (i) банкова гаранция, издадена в полза на ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ от лицензирана банка със седалище в Република България или от
банка от трета държава, лицензирана да извършва дейност на територията на
Република България чрез клон, или от банка, лицензирана в държава-членка, която
извършва дейност на територията на Република България директно или чрез клон
при условията на взаимно признаване, и съдържаща безусловно и неотменимо
изявление на банката да заплати на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ всички
задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит в срок от един работен
ден, считано от датата, на която банката е получила писмено искане от страна на
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ за заплащане на тези задължения. Срокът на

валидност на банковата гаранция е най-малко 30 дни след падежа на последната
Погасителна вноска по Договора за Кредит/изтичането на последния Период на
револвиране; или (ii) поръчителство, предоставено по силата на договор за
предоставяне

на

поръчителство

по

Кредита,

сключен между Кредитополучателя и одобрено от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
юридическо лице ("Поръчител"), което впоследствие е сключило с ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ договор за поръчителство, по силата на който Поръчителят се
задължава да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички
задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит;
19. 18. Гратисен период – ще означава определен период, изчислен от датата на
усвояване на Кредита, през който Кредитополучателят може да върне получения
Кредит, без да дължи Лихва;
20. 19. ГПР – ще означава Годишен процент на разходите съгласно Закона за
потребителския кредит;
21. 20.Профил – ще означава профил на Кредитополучател, създаден от ФИРМА ЗА
БЪРЗ

КРЕДИТ,

след

подаване

на

първо

Заявление

от

страна

на

Кредитополучателя, въз основа на предоставените от Кредитополучателя лични
данни в Заявлението чрез който, след активацията му от Кредитополучателя,
последният може след вход с потребителски име и парола да получава актуална
информация, да кандидатства за нови Кредити, включително по-висок размер на
Кредит, да редактира и актуализира своите лични данни, предоставя актуална
снимка на валидната си лична карта (лице и гръб), да получава известия и награди
и др.
ІІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.
1. 1. Кредитополучателят кандидатства за Кредит, като подава Заявление до ФИРМА
ЗА БЪРЗ КРЕДИТ по образец лично. Кандидатстването се извършва на Сайта,
чрез Профила или по телефон, по реда, указан в т.III.4.
2. 2. Преди въвеждане на личните си данни в Заявлението съгласно т.III.4 (когато това
е приложимо), Кредитополучателят първо следва да удостовери, че е уведомен и

дава своето съгласие относно обработката и съхранението на личните си данни
чрез отбелязване в съответните чекбокси на Сайта, Профила или служител на
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, съобразно неговото решение, а именно: (i)
"Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за
обработване и съхраняване на лични данни за целите на сключване и изпълнение
на договор за кредит" и (ii) "Декларирам, че давам съгласието си личните ми данни
да бъдат обработвани и съхранявани за маркетинг цели, като съм прочел/а
декларация за обработване и съхранение на лични данни за маркетинг цели.".
Целият текст срещу всеки от чекбоксите на Сайта и Профила представлява активен
линк към съответната декларация за обработване на лични данни от ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ. В случаите на кандидатстване по телефон, съответният служител
на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ предоставя информацията за всяка една от
декларациите и отбелязва съгласието/та, дадено/и от Кредитополучателя. В случай
че Кредитополучател не е съгласен, съответно, не е удостоверил (i) "Декларирам, че
съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване и
съхраняване на лични данни за целите на сключване и изпълнение на договор за
кредит" по начина, описан в настоящата точка, технически ще бъде недостъпно да
продължи напред в попълване и подаване на Заявлението и ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ няма да получи неговите лични данни. В случаите на кандидатстване чрез
Профила, Кредитополучателят не попълва личните си данни в Заявлението,
доколкото същите се съдържат в Профила и се генерират автоматично, като
съгласието с декларацията от предходното изречение е необходимo за нуждите на
обработване и съхранение на личните му данни за новия Кредит.
3. 3. След удостоверяване на съгласията по т.III.2 в Заявлението, съобразно зададените
полета, се посочват личните данни на Кредитополучателя, неговият e-mail,
телефон за контакт и други, желаният размер на Кредита, срокът на Кредита,
наименованието

на

Кредитния

продукт,

при

условията

на

който

Кредитополучателят желае да ползва Кредита, желаният от него начин на усвояване
на Кредита, както и декларира дали е бил видна политическа личност или свързан
с такава личност през последната една година съгласно изискванията на Закон за
мерките срещу изпиране на пари чрез маркиране на изрична декларация, която е от
част

от

Заявлението.

3.1. В случаите на първо кандидатстване на Сайта и създаване на Профил,
Кредитополучателят може да предостави снимка от валидната си лична карта (лице
и гръб) в хода попълване и подаване на Заявлението на Сайта или след това в
Профила си след активацията му на указаното за това място на Сайта. В случай че в
срок от 24 часа от подаване на Заявлението на Сайта не прикачи снимките от
личната си карта (лице и гръб), Заявлението му ще бъде автоматично анулирано и
Кредитополучателят няма да може да подава нови Заявления докато не ги
предостави в Профила си. В случаите на избран вид обезпечение Поръчителство, с
цел удобство на Кредитополучателя, ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ предоставя
снимките от валидната лична карта на Поръчителя за нуждите на идентификацията
му от последния.
4. 4. Когато Кредитополучателят кандидатства на Сайта в случаите при първо
кандидатстване, в хода на което се създава Профил и чрез Профила за всяко
следващо кандидатстване, Заявлението се попълва от самия Кредитополучател, а
когато Кредитополучателят кандидатства по телефона – съответните данни се
съобщават от Кредитополучателя на служител на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ,
който ги попълва в онлайн формата на Заявлението. При попълване на данни на
Кредитополучателя

от

служител

на

ФИРМА

ЗА

БЪРЗ

КРЕДИТ,

Кредитополучателят е длъжен да провери попълнените в Заявлението данни и да
потвърди верността и пълнотата им, както и подаването на Заявлението с така
попълнените в него данни. В случаите, когато служителят на ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ установи, че Кредитополучателят има Профил и не е предоставил
снимка от валидна лична карта, Заявлението не може да бъде подадено. Служителят
на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ насочва Кредитополучателя да влезне в Профила
си и предостави снимка от валидната си лична карта. В случаите, когато служителят
на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ установи, че Кредитополучателят няма Профил,
Заявлението се подава съгласно условията на т.III.3.1., за което съответният
служител на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ уведомява Кредитополучателя.
5. 5. При каквито и да е било грешки при попълване на данни, възникнали по вина на
Кредитополучателя, ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ не носи отговорност и всички
последици от такива грешки са за сметка на Кредитополучателя.

6. 6. След като в Заявлението бъдат попълнени наименованието на Кредитния
продукт, размерът и срокът на Кредита, ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ изпраща на
Кредитополучателя по e-mail Стандартен европейски формуляр (СЕФ), съдържащ
цялата необходима преддоговорна информация за желания Кредит. В допълнение
към

предвиденото

в

предходното

изречение,

когато

Кредитополучателят

кандидатства за Кредит по телефона, съответният служител на ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ му предоставя задължителната по закон информация, като уведомява
същия, че при поискване може да му бъде предоставена допълнителна
информация, както и за естеството на тази информация, включително и за
задължението по т.III.4. В случаите на кандидатстване за Кредит на Сайта и чрез
Профила, СЕФ се предоставя на Кредитополучателя и чрез платформата на Сайта,
съответно на Профила.
7. 7. Преддоговорната информация се предоставя в ясен и четим вид, на български
език, при съблюдаване на приложимите нормативни изисквания.
8. 8. В случаите на кандидатстване за Кредит на Сайта и чрез Профила, актуалните
ОУ и Договорът за Кредит се предоставят на Кредитополучателя чрез
платформата на Сайта, съответно на Профила.
9. 9. Ако Кредитополучателят е съгласен да бъде обвързан от Договора за Кредит и
ОУ (включително когато е информиран за услoвията на Договора за Кредит по
телефона), Заявлението се подава, както следва
1. a) ако Кредитополучателят кандидатства за Кредит на Сайта или чрез
Профила - с въвеждането на команда "Декларирам, че съм получил СЕФ на
посочения от мен e-mail, проверил съм въведените данни и приемам ОУ и
Договора" на указаното за това място на Сайта/в Профила от
Кредитополучателя;
2. б) ако Кредитополучателят кандидатства за Кредит по телефона – с
потвърждаването от Кредитополучателя на предоставените му по телефона
условия на Договора за Кредит, пред служител на ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ по телефона.

10. 10. Кредитополучателят, посочен в Заявлението, ще се счита за негов автор до
доказване на противното.
11. 11. С извършване на посочените в т.III.9., б. а) или б) действия Заявлението се
счита подадено от Кредитополучателя, а ОУ и Договорът за Кредит - приети и
подписани от същия. След подаване на Заявлението ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
предоставя на Кредитополучателя на посочения в Заявлението/в Профила e-mail
актуалните ОУ и Договора за Кредит на български език.
12. 12. Кредитополучателят може да предостави Обезпечение на Кредита, което
обстоятелство се посочва в Заявлението. В случай че Кредитополучателят е
посочил в Заявлението, че ще предостави Обезпечение на Кредита, същият следва,
в зависимост от посочения в Заявлението вид на Обезпечението: (i) да предостави
на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ банкова гаранция съгласно настоящите ОУ в срок
до 10 (десет) дни от подаване на Заявлението; или (ii) да сключи договор за
предоставяне на поръчителство с Поръчител в срок до 48 (четиридесет и осем)
часа от подаване на Заявлението. В допълнение към предходното изречение, в
случаите на избран вид обезпечение договор за предоставяне на поръчителство,
Кредитополучателят следва да удостовери, че е уведомен и дава съгласието си за
предоставяне на личните му данни от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ на Поръчителя
чрез отбелязване "Декларирам, че съм уведомен/а и давам съгласието си за
предоставяне, обработване и съхранение на посочените от мен лични данни за
целите на учредяване на избрания от мен вид обезпечение" на систематичното
място на Сайта/в Профила в хода на подаване на Заявлението или пред служител
на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, в случаите на кандидатстване по телефон по реда
и начина уговорени в тези ОУ.
13. 13.

До

получаване

на

одобрение

от

ФИРМА

ЗА

БЪРЗ

КРЕДИТ

Кредитополучателят може да промени първоначално заявените условия на Кредита
в телефонен разговор с ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ. В този случай
първоначалното Заявление се счита за анулирано, като за новия Кредит се прилагат
правилата за кандидатстване по телефона.
ІV. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО.

1. 1.

ФИРМА

ЗА

БЪРЗ

КРЕДИТ

оценява

кредитоспособността

на

Кредитополучателя въз основа на налична информация, в това число информация,
получена от Кредитополучателя, като извършва справка в Централния кредитен
регистър или в друга база данни, до която има правомерно получен достъп, или
получава информация от трети лица със съгласието на Кредитополучателя.
Оценката по предходното изречение се извършва от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
единствено въз основа на автоматизирано обработване на личните данни на
Кредитополучателя, включително профилиране. В случай че в резултат на
оценката ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ откаже да предостави Кредит, ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ уведомява незабавно и безвъзмездно Кредитополучателя за
резултата от проверката и за получените сведения за Кредитополучателя с
изключение на случаите, когато предоставянето на съответната информация е
забранено или противоречи на действащото законодателство, на правото на
Европейския съюз или на обществения ред и сигурност.
2.
1. 1.1. Като част от оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ по своя преценка може да проведе, чрез свой
представител, събеседване с Кредитополучателя, в хода на което да изисква
и получава и допълнителни данни или допълнителни документи.
3. 2. За целите на предоставяне на Кредит по реда на тези ОУ, Кредитополучателят
декларира, че към датата на всяко подаване на Заявление:
4.
1. 2.1. няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към
държавата, финансовите институции, към настоящия и предишния си
работодател, към физическо или юридическо лице, или задължения, които
предстоят да бъдат изплатени преди падежа на Кредита, за който
кандидатства, освен тези, за които при сключване на Договора е уведомил
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ;

2. 2.2. към него няма предявен съдебен иск или заведено арбитражно дело и не
са му известни обективно основателни причини, които могат да доведат до
това;
3. 2.3. срещу него не е започнато производство по несъстоятелност, нито се
намира в състояние на неплатежоспособност, не е участник в споразумения,
чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на
задълженията по Договора;
4. 2.4. всички данни, посочени в Заявлението, както и в Договора и всички
негови приложения, са пълни и верни.
5. 3. В случай че при попълване на Заявлението Кредитополучателят предостави
неверни данни, в зависимост от момента на узнаване на този факт, ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ има право или да откаже сключването на Договор и/или
предоставянето на Кредит, или да прекрати Договора (ако такъв е сключен) без
предизвестие и да поиска предсрочно погасяване на Кредита, заедно с всички
такси, разходи и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на
прекратяване на Договора. За обявяване на Кредит за предсрочно изискуем на това
основание е необходимо и достатъчно едностранно изявление на ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ в този смисъл, което може да бъде отправено и по посочения от
Кредитополучателя в Заявлението телефонен номер (чрез SMS) или e-mail.
6. 4.

В

случай

че

ФИРМА

ЗА

БЪРЗ

КРЕДИТ

одобри

Заявлението,

Кредитополучателят ще бъде уведомен за това на указания от него e-mail и/или
телефонен номер (чрез SMS или позвъняване), както и чрез съобщение в
Профила. Срокът за одобрение на Заявлението е както следва: (i) в случай че
Кредитополучателят е заявил Кредит без Обезпечение - 14 (четиринадесет) дни от
подаване на Заявлението, (ii) в случай че Кредитополучателят предостави
Обезпечение по реда на т.III.12 - 24 (двадесет и четири) часа от предоставянето му
на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ. В случай че Кредитополучателят не е предоставил
Обезпечение съгласно Заявлението в посочения в т.III.12 срок, ще се счита, че
Заявлението не е одобрено от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ.

7. 5. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има право, без да се мотивира, да отхвърли
Заявлението, чрез изпращане на изрично уведомление до Кредитополучателя,
включително по посочения от него в Заявлението e-mail или чрез SMS на
посочения от Кредитополучателя телефонен номер, или чрез мълчалив отказ. За
мълчалив отказ за одобрение на Заявлението ще се считат случаите, в които
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ не е изпратило уведомление за одобрение на Кредита
на Кредитополучателя в сроковете по т.IV.4.
8. 6. В случай че ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ не одобри Заявлението до изтичане на
сроковете по т.IV.4., Договорът не влиза в сила.
V. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ
1. 1. С Договора за Кредит ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ се задължава да предостави
на Кредитополучателя Кредит под условие, че подаденото от Кредитополучателя
Заявление е одобрено от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ.
2. 2. Договорът за Кредит се сключва по реда, предвиден в тези ОУ, и при спазване
на изискванията на Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за предоставяне
на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закон за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и други приложими норми на
действащото законодателство.
3. 3. Договорът се счита сключен под отлагателното условие, че ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ ще одобри подаденото от Кредитополучателя Заявление, и влиза в сила
от момента на одобрението. Одобрението се основава единствено или
преимуществено

на

автоматизирано

обработване

на

личните

данни

на

Кредитополучателя, включително профилиране, в зависимост от това дали по
преценка на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ се прилага т.IV.1.1. За момент на
одобрението ще се счита получаването на уведомление за одобрение от ФИРМА
ЗА БЪРЗ КРЕДИТ по реда на т.IV.4. от тези ОУ.
4. 4. Всяка сума, предоставена от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ на Кредитополучателя
представлява Кредит, предоставен от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ при условията
на Договора и на тези ОУ, освен доколкото други писмени договорености между

Кредитополучателя и ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ не са приложими за ползвания
от Кредитополучателя Кредитен продукт.
VІ. УСВОЯВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА
1. 1. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ може да предостави на Кредитополучателя
възможност да усвои сумата по одобрен Кредит по един или повече от следните
начини:
2.
1. 1.1. чрез превод към посочена от Кредитополучателя банкова сметка.
Кредитополучателят носи отговорност за точното посочване на банковата
сметка, по която желае да бъде получена сумата;
2. 1.2. чрез предаване на сумата в брой на Кредитополучателя в някой от
Офисите, посочени на Сайта. В този случай срокът за получаване на
Кредита от Кредитополучателя е 7 (седем) дни, считано от датата на
сключване на Договора за Кредит;
3. 1.3. чрез превод към издадена на Кредитополучателя карта (приложим само
за лоялни Кредитополучатели с добра кредитна история, въз основа на
извършена предварителна преценка от страна на ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ).
В случаите по т. 1.1 и т. 1.3. за дата на усвояване на Кредита се счита датата,
на която сумата по Кредита е преведена от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ на
Кредитополучателя, в случаите по т. 1.2. за дата на усвояване на Кредита се
счита датата, на която сумата по Кредита е предадена на Кредитополучателя.
В случай на отказ от страна на Кредитополучателя от сключеното между
последния и съответния картоиздател споразумение относно Cкарта, чрез
която е усвоен Кредитът, съответно прекратяване на споразумението и
анулиране на картата поради каквато и да било причина, включително
поради изтичане на срока на валидност на картата, Кредитополучателят се
задължава да уведоми ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ за съответното
обстоятелство, да му предостави всички необходими документи в тази

връзка, включително формуляр, съдържащ упълномощаване на ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ да иниицира от името на Кредитополучателя пред
картоиздателя процедура по закриване на профила на Кредитополучателя
по издадената му карта и да получи от негово име Кредита, съответно частта
от него, която не е изразходвана в резултат на използването на картата до
датата на отказа от споразумението или прекратяването му и анулирането на
картата, както и да посочи банкова сметка, по която да му бъде преведена
впоследствие горната сума от страна на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, след
приспадане от размера й на всички такси, комисиони и други разходи,
дължими във връзка с превода. С оглед избягване на съмнение, страните се
съгласяват, че в случая по предходното изречение датата на усвояване на
Кредита, посочена по-горе в настоящата т. VІ.1, остава непроменена.
3. 2. В случай че сумата по Кредита ще бъде усвоена по реда на т.VІ.1.2, в
одобрението за отпускане на Кредита ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ насочва
Кредитополучателя към някой от Офисите за усвояване на Кредита.
4. 3. При лично получаване на сумата от Кредитополучателя, Кредитополучателят се
задължава да се идентифицира с лична карта, както и да подпише съответния
документ в полза на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ за получаването на сумата.
5. 4. Договорените между ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и Кредитополучателя срокове
за погасяване на Кредита текат от датата на усвояването му. В случай че Кредитът
не бъде усвоен в деня на сключване на Договора, ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
изпраща на Кредитополучателя по e-mail актуализиран в съответствие с датата на
усвояване на Кредита Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска по
Кредита (при Кредитните продукти с Условие с револвираща лихва), съответно
актуализиран в съответствие с тази дата погасителен план (при Кредитните
продукти с Условие с погасителен план), които променят падежите съобразно
датата на усвояване на Кредита и представляват неразделна част от Договора.
Кредитополучателят се задължава да погаси Кредита съобразно сроковете,
посочени в актуализирания погасителен план, респ. съобразно актуализирания
Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска.

6. 5.

При

цялостно

или

частично

предсрочно

погасяване

на

Кредита,

Кредитополучателят дължи заплащане на непогасената главница по Кредита, ведно
с всички начислени или подлежащи на начисляване Лихви, които не са платени
към датата на предсрочното погасяване.
7. 6.

Кредитополучателят

погасява

…………………………………или

Кредита
по

по
други,

следната

банкова

указани

на

сметка:
Сайта

……………………………………..), начини. Всички плащания по банков път се
смятат за извършени от момента на заверяването на банковата сметка на ФИРМА
ЗА БЪРЗ КРЕДИТ. В случай че ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ установи наличието
на плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, това плащане не се
смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация и
Кредитополучателят носи всички последици от забавеното плащане.
8. 7. В случай че Кредитополучателят заплати сума в размер, който не е достатъчен,за
да погаси всички дължими към съответния момент суми, с платената сума се
погасяват първо разноските, извършени от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ във връзка
с неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за погасяване на Кредита
(разноски по съдебно и извънсъдебно събиране на вземането, разноски за
напомнителни писма, изпращане на съобщения и др. подобни), на второ място
начислената законна лихва за забава или неустойки за забава, в случай че такива са
уговорени, на трето място дължимата Лихва и на четвърто място главницата по
Кредита.
VII. КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ.
1. 1. Различните Кредитни продукти, като комбинация от Специфични условия,
размери на Кредитите и други условия, са установени на Сайта. ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ има право във всеки един момент да променя условията по даден
Кредитен продукт, в това число да добавя или премахва дадени Специфични
условия, приложими за съответния Кредитен продукт, без това да засяга вече
сключените Договори.
2. 2. Подробна информация относно условията на всеки Кредитен продукт, предлаган
от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, се съдържа на Сайта.

3. 3. При промяна на условията по Кредитния продукт, за усвоения Кредит при
условията на този Кредитен продукт ще се прилагат условията, валидни към датата
на получаване на Кредита.
4. 4. Доколкото друго не е уговорено в Договора за Кредит, крайният срок за
погасяване на усвоения Кредит е срокът, посочен в Договора, освен когато срокът
на Договора е продължен посредством нов Период на револвиране при
Кредитните продукти, за които това е приложимо.
5. 5. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ по свое усмотрение има право да предоставя
Гратисни периоди за определени Кредити и при условията на определени
Кредитни продукти, както и отстъпки при редовно погасяване на Кредита.
6. 6. За отпускането на Кредита ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има право на Лихва,
чийто размер се определя в Договора.
7. 7. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има право, по своя собствена преценка, да задава
по–ниски лихвени проценти при организиране на промоции.
8. 8. В случай че Кредитополучателят ползва Кредитен продукт с Условие с
револвираща лихва, при неплащане на 6 (шест) Револвиращи лихви, всички
вземания по Кредита стават автоматично и предсрочно изискуеми, без да е
необходимо изпращане на нарочно уведомление до длъжника.
9. 9. При Кредити, използвани при условията на Кредитен продукт с Условие с
погасителен план, Кредитополучателят е длъжен да погаси Кредита съобразно
падежите, предвидени в погасителния план, съответно актуализиран по реда на
т.VІ.5.
10. 10. Кредитополучателят има право да заяви нов Кредит от същия или друг вид
преди погасяването на вече получен/и Кредит/и. В случай че ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ одобри Заявлението по предходното изречение, в зависимост от
постигнатите от страните договорености по телефона, сумата по новия Кредит
може да се използва за погасяване на задълженията на Кредитополучателя по
съществуващ Договор за Кредит или да бъде усвоена изцяло от Кредитополучателя

по реда на ОУ. Кредитополучателят получава при спазване на законовите
изисквания цялата законоустановена информация за Кредита при новите условия.
11. 11. Годишният процент на разходите по Кредита е посочен в Договора, като
размерът му е изчислен в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК,
при отчитане на цитираните в тази разпоредба общи положения, както и на
следните допълнителни допускания:
12.
1. а) Договорът за Кредит ще има действие за срока, за който е бил сключен, и
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и Кредитополучателят ще изпълняват своите
задължения в съответствие с условията и сроковете по Договора;
2. б) при Договор за Кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение
на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в
ГПР по Кредита, които не могат да получат конкретно стойностно
изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по Кредита се
изчислява, като се приеме, че Лихвата и другите разходи са неизменни
спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на
срока на Договора;
3. в) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни
възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият
размер на Кредита е усвоен незабавно и изцяло;
4. г) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни
възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда
ограничения по отношение на сумата по Кредита и срока при различните
начини на усвояване, Кредитът се смята за усвоен на най-ранната дата,
предвидена в Договора, и съобразно предвидените ограничения за
усвояването му;
5. д) ако Договорът за Кредит предлага на Кредитополучателя различни
начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или на
различни разходи, приема се, че общият размер на Кредита е усвоен при

най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно
приложими при усвояване на средства по този вид Договори за Кредит;
6. е) при Договор за Кредит, различен от Договора за Кредит под формата на
овърдрафт и от Договора за Кредит с неопределен срок, се приема, че:
7.
1. - ако датата или размерът на Погасителна вноска, която
Кредитополучателят следва да плати, не могат да бъдат установени,
погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на найниската сума, предвидени в Договора за Кредит;
2. - ако датата, на която е сключен Договорът за Кредит, не е известна,
за дата на първоначално усвояване на Кредита се приема датата, от
която остава най-кратък период от време между датата на
първоначалното

усвояване
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Кредита

и

датата,

на

която

Кредитополучателят трябва да направи първата Погасителна вноска;
8. ж)

когато

датата

или

размерът

на

Погасителната

вноска,

която

Кредитополучателят следва да плати, не може да бъдат установени въз
основа на сключения Договор за Кредит или на допусканията, посочени в
буква "е", се приема, че плащането е извършено съобразно датите и
условията, изисквани от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, а когато те не са
известни, се приема, че:
9.
1. - Лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;
2. - разходи, различни от Лихвите, изразени като еднократна сума, се
плащат на датата, на която е сключен Договорът за Кредит;
3. - разходи, различни от Лихвите, изразени като няколко плащания, се
плащат на равни периоди от време, считано от датата на първото
погасяване на главницата, и ако размерът на тези плащания не е
известен, се приема, че те са с еднакъв размер;

4. - окончателното плащане погасява остатъка от главницата, Лихвата и
другите разходи, ако има такива.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. 1. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ се задължава:
2.
1. 1.1. Да предостави преддоговорна и договорна информация за желания от
Кредитополучателя Кредит в съответствие с приложимото законодателство.
2. 1.2. Да предостави на Кредитополучателя Кредита в съответствие с
договорения размер, срокове и условия, след одобрението на Заявлението
съгласно тези ОУ;
3. 1.3. Да отразява своевременно и точно изплатените от Кредитополучателя
Погасителни вноски по Кредитите;
4. 1.4. При поискване от страна на Кредитополучателя, при погасяване на
главницата по Кредит, да предоставя пълна и точна информация за
извършените и отбелязани до момента плащания;
5. 1.5. Да снабди Кредитополучателя с всички необходими документи,
отразяващи обслужването на Кредита, попълнени точно и коректно;
6. 1.6. При наличие на основанията, посочени в т.VIІІ.2.3, да уведоми писмено
Кредитополучателя в посочения в тази точка срок;
7. 1.7. Да публикува на Сайта условията по Кредитните продукти, доколкото
същите не са изрично предвидени в тези ОУ;
8. 1.8. Да публикува на Сайта информация за банковите сметки, по които може
да се извършва погасяване на Кредити, фирмите на Партньорите, адресите
на техните Офиси и работното им време;
9. 1.9.
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3. 2. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има право:
4.
1. 2.1. Да иска точно изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя
съгласно Договора и тези Общи условия, както и да отпуска или отказва
отпускането на Кредит на Кредитополучатели, когато прецени, че условията
за отпускането или отказа за отпускане са налице;
2. 2.2. Да бъде уведомен незабавно от Кредитополучателя при настъпване на
обстоятелства, които биха причинили забава на плащане или влошаване на
цялостното финансово положение на Кредитополучателя, включително, но
неизчерпателно изброени в т.VIII.3.3. от тези ОУ;
3. 2.3. Пропорционално да повиши размера на дължимата Лихва върху
неплатения до момента размер на главницата по Кредита в случай на
инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база или 24 % (двадесет
и четири на сто) на годишна база, по данни и индекс на инфлацията,
определени от Националния статистически институт. ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ преизчислява размера на остатъчното задължение с индекса на
инфлацията за приложимия период и уведомява Кредитополучателя в срок
от 7 (седем) дни от датата на вземане на решение за увеличаване на размера
на дължимата Лихва. Уведомяването може да бъде извършено в Профила,
по телефон, чрез SMS или на посочения от Кредитополучателя в Договора
e-mail. Кредитополучателят има право незабавно (до края на деня, в който е
получил от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ уведомлението по предходното
изречение) да прекрати едностранно Договора с писмено уведомление до
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, като следва в 7-дневен срок от получаване на
уведомлението да погаси Кредита, заедно с всички такси, разходи и
начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване
на Договора. Увеличеният размер на Лихвата се прилага от датата, следваща
датата на уведомяването, доколкото не е налице кумулативно едностранно
прекратяване на Договора от страна на Кредитополучателя и погасяване на
Кредита в посочения по-горе срок.;

4. 2.4. Да изисква от Кредитополучателя необходимите документи, съответно
копия от документи за отпускане на Кредит, необходими за неговата
идентификация, извършване на оценка на кредитоспособността, както и
отразяване на информацията по обслужване на Кредита, в това число, във
връзка с изискванията на Закон за мерките срещу изпирането на пари и
друго приложимо законодателство, да извършва текущо наблюдение и
периодични справки в регистри, до които има правомерен достъп с цел
идентификацията на Кредитополучателя по време на действие на активен
Договор, съответно, да изисква допълнително необходими документи и
информация. В случай че Кредитополучател откаже да предостави такива
или ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ установи несъответствия, се прилага
т.IV.3., като в зависимост от случая, допълнително ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ предприема предвидените в действащото законодателство мерки;
5. 2.5. По всяко време да прехвърли правата си по Договора на трето лице,
включително да заложи вземането в полза на трето лице съгласно Закона за
особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за
това. В този случай Кредитополучателят ще бъде уведомен за настъпилата
промяна в титуляра на вземането чрез изпращане на писмено уведомление
на посочения в Заявлението и Договора за Кредит e-mail. ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ
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Кредитополучателя

за

прехвърлянето, в случай че съгласно споразумение между ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ и третото лице, ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ ще продължи
да администрира Кредита на Кредитополучателя;
6. 2.6. Да води всякаква кореспонденция с Кредитополучателя, да провежда с
Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни
съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да
е от задълженията си по Договора, като по този начин го уведоми за
забавата му;
5. 3. Кредитополучателят се задължава:
6.

1. 3.1. Да върне усвоения Кредит, в това число главница, Лихва и разноски до
падежа на последния Период на револвиране, респективно спрямо
погасителния план, в зависимост от условията по съответния Кредитен
продукт;
2. 3.2. Да спазва сроковете и условията за плащане на Погасителните вноски;
3. 3.3. Да уведомява незабавно ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ за всяка промяна
на обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха
могли да доведат до влошаване на финансовото му състояние, както и за
всяка промяна в информацията, предоставена от него при подаването на
Заявлението или създаването на Профила, съответно подписване на
Договора, включително, но неизчерпателно: относно изменения в месечния
му доход, постоянния и/или настоящия му адрес, данни по лична карта,
съответно, предостави нови снимки на валидна лична карта в Профила,
гражданство, местоработата му, телефонните му номера, инициирани
искови,
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Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга, и/или наложени на
Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга глоби по административни
или наказателни производства, и/или наложени мерки за конфискация
и/или отнемане в полза на държавата на каквото и да е принадлежащо им
имуществото;
4. 3.4. Да поема всички разноски, свързани с неизпълнението на задължението
си по Кредита, предвидени в Договора и тези ОУ, а именно- обезщетение
за забава в размер на действащата законна лихва върху всяка забавена
Погасителна вноска, ведно с всички присъдени с влязло в сила съдебно
решение или изпълнителен титул разноски при съдебно събиране на
вземането, ако такова производство е образувано от ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ.
7. 4. Кредитополучателят има право:
8.

1. 4.1. При погасяване на главницата по срочен Договор за Кредит да получи
при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на
Договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за
извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва
дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези
плащания; планът съдържа разбивка на всяка Погасителна вноска,
показваща погасяването на главницата, Лихвата, изчислена на базата на
лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато
лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи
могат да бъдат променени съгласно Договора за Кредит, в погасителния
план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна
само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните
разходи съгласно Договора за Кредит;
2. 4.2. В срок от 14 дни от по-късната дата измежду: (i) датата на сключване на
Договора; или (ii) датата, на която Кредитополучателят получи условията на
Договора и законоустановената договорна информация (в случаите, когато
тази дата е след датата на сключване на Договора), да се откаже от Договора.
При упражняване на това право Кредитополучателят не дължи обезщетение
или неустойка и не е необходимо да посочва причина за отказа. Правото на
отказ се упражнява чрез изпращане на уведомление до ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ в писмена форма на хартиен или друг Траен носител, до който
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има достъп. При отказ от Договора
Кредитополучателят дължи на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ цената на
действително предоставените финансови услуги по Договора: получената
главница по Кредита, както и лихвата, начислена за периода от датата на
усвояване на главницата по Договора до датата на връщане на главницата.
Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора лихвен процент. В
случай че Кредитът е усвоен по реда на т. VI.1.3. от тези ОУ,
Кредитополучателят се задължава да предостави на ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ всички необходими документи във връзка с възстановяване на
Кредита на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, включително формуляр,
съдържащ упълномощаване на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ да уведоми от
името на Кредитополучателя съответния картоиздател за отказа от Договора
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възстановяването. Дължимите суми следва да бъдат заплатени на ФИРМА
ЗА БЪРЗ КРЕДИТ в срок до 30 дни от отказа, като в случая по
предходното изречение задължението на Кредитополучателя във връзка със
съответната част от дължимите суми се счита за изпълнено, ако
предвидените в същото действия са предприети от него в 30-дневния срок.
В противен случай действието на отказа отпада с обратна сила. С усвояване
на Кредита Кредитополучателят изразява своето изрично съгласие
ползването на финансовата услуга да започне преди изтичането на срока за
отказ;
3. 4.3. По всяко време да погаси предсрочно изцяло или частично
задълженията си по Договора за Кредит. В тези случаи той има право на
намаляване на общите разходи по Кредита, като това намаляване се отнася
до Лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора. В случай,
че Кредитополучателят желае да направи частично предсрочно плащане на
Погасителни вноски, чийто падеж не е настъпил по Договора, следва да
подаде молба до ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ на хартиен или друг траен
носител, до който ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има достъп за частично
предсрочно погасяване, а ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ ще извърши
съответно намаляване на размера на Погасителните вноски, съобразно нов
погасителен план при запазване на срока на Договора;
4.
1. 4.3.1. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ не може да откаже да приеме
предсрочно изпълнение по Договора за Кредит;
2. 4.3.2. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на
Кредитополучателя ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има право на
справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните
разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита,
когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е
фиксиран. В този случай ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има право на

обезщетение в размер на едно на сто от предсрочно погасената сума
по Кредита, в случай че оставащият период на Договора е по-голям
от една година. В случай че оставащият период на Договора за
Кредит е по-малък от една година, ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ има
право на обезщетение в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от
сумата на предсрочно погасения Кредит. В случай че ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ претърпи загуба от предсрочното погасяване на
Кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той
може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл.
32 от ЗПК;
3. 4.3.3. В случай че Кредитополучателят няма каквито и да било
забавени плащания и не е налице друго неизпълнение на
задълженията му по Договора, Кредитополучателят може да получи
отстъпка при пълното погасяване на задълженията си. Размерът на
отстъпката се определя по преценка на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ.
IX. РАЗХОДИ
1. 1. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ не носи отговорност при направени от страна на
Кредитополучателя плащания при условия, по начин, по сметки и на лица, извън
посочените в Заявлението, Договора и настоящите ОУ, вкл. направени по избор на
Кредитополучателя плащания във връзка с Договора за Кредит.
X. ЗАБАВА. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ
1. 1. Кредитополучателят дължи всички направени от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и
присъдени с влязло в сила съдебно решение или изпълнителен титул разходи за
съдебното събиране на просрочено вземане по Кредита.
2. 2. При забава на плащането на Погасителна вноска, Кредитополучателят дължи
обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху всяка забавена
Погасителна вноска, ведно с всички разноски при съдебно събиране на вземането
съгласно т.X.1 от настоящите ОУ, ако такова е образувано.

3. 3. Всички вземания по даден Кредит стават автоматично и предсрочно изискуеми,
без да е необходимо уведомление или покана от страна на ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ към Кредитополучателя, от датата на настъпване на което и да е от
следните събития:
4.
1. 3.1. При непогасяване на 6 (шест) Погасителни вноски, дължими по Кредит,
получен при Условие с погасителен план, или на 6 (шест) Револвиращи
лихви, дължими по Кредит, получен при Условие с револвираща лихва;
2. 3.2. При неплащане на каквото и да било парично задължение,
произтичащо от Договора или тези ОУ, извън посочените в предходната
точка;
3. 3.3. При прекратяване на Договора съгласно т.IV.3 и т.XII.1.3 от настоящите
ОУ;
4. 3.4. При оттегляне на дадено съгласие за директен дебит от страна на
Кредитополучателя, което е било предоставено от него в полза на ФИРМА
ЗА БЪРЗ КРЕДИТ;
5. 3.5. При прекратяване на договора за предоставяне на поръчителство,
сключен между Кредитополучателя и Поръчителя, или на договора за
поръчителство, сключен между ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и Поръчителя;
при откриване на производство по несъстоятелност срещу Поръчителя; при
отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банката, издала
банкова гаранция в полза на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ съгласно
настоящите ОУ, независимо дали същото е основание за прекратяване на
дейността й и обявяването й в ликвидация или за откриване на
производство по несъстоятелност срещу нея на основание чл. 8, ал. 1 от
Закона за банковата несъстоятелност; при откриване на производство по
несъстоятелност срещу банката, издала банкова гаранция в полза на
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ съгласно настоящите ОУ, на основание чл. 8,
ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност; при наличието на
горепосочените обстоятелства по отношение на банката от държава-

членка/трета държава съгласно приложимото законодателство на тази
държава и българското законодателство.
5. 4. Всички вземания по Кредит, отпуснат във връзка с настоящите ОУ, могат да
бъдат обявени за предсрочно изискуеми с едностранно изявление, отправено от
страна на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ до Кредитополучателя, в следните случаи:
6.
1. 4.1. Ако се установи, че Кредитополучателят е представил неверни и/или
неточни сведения, послужили като основание за ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ да отпусне Кредита;
2. 4.2. При неизпълнение от страна на Кредитополучателя на което и да е
задължение по Договора или тези ОУ, извън посочените в предходната
точка;
7. 5. В случай на предсрочна изискуемост на Кредита, Кредитополучателят дължи и
следва незабавно да заплати на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ цялата остатъчна към
датата на предсрочната изискуемост главница, както и всички начислени или
подлежащи на начисляване до датата на предсрочната изискуемост Лихви.
Кредитополучателят дължи също така обезщетение за забава върху дължимото
непогасено задължение (главница и Лихви), считано от датата на настъпване на
предсрочната изискуемост до пълното погасяване на дълга. Обезщетението за
забава е в размер на законната лихва за забава.
8. 6. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, ФИРМА
ЗА БЪРЗ КРЕДИТ изпраща на Кредитополучателя текстово съобщение /SMS/,
напомнителни писма и/или покани на посочения в Договор мобилен телефон,
адрес и/или e-mail за кореспонденция, както и на известния на ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ адрес по месторабота на Кредитополучателя, както и в Профила,
извършва телефонни обаждания и посещения до адрес на работодател и адресите
на Кредитополучателя.
9. 7. В случай на забава на плащането на дължими суми по Кредита от страна на
Кредитополучателя, нередовните плащания ще бъдат отразени в Централния

кредитен регистър на БНБ, което може да се отрази негативно при последващо
кандидатстване за Кредит от негова страна.
XI. СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА
1. 1. Кредитополучателят при желание може да даде съгласие за директен дебит, въз
основа на което ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ да прибегне към събиране на
дължимите Погасителни вноски по Кредита и други свои вземания с настъпил
падеж, включително в случай на предсрочна изискуемост, от всички банкови
сметки на Кредитополучателя, за които е налице съгласие за директен дебит.
2. 2. За целта на предвиденото в предходната точка, Кредитополучателят се задължава
да представи на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ копие от даденото от него съгласие за
директен дебит, подписано и подпечатано от компетентен служител на банките, в
които има открити банкови сметки.
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. 1. Договорът за Кредит се прекратява предсрочно в следните хипотези:
2.
1. 1.1. По взаимно писмено съгласие на страните;
2. 1.2. При смърт, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от
страните;
3. 1.3. Едностранно от ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, с известие с незабавно
действие, изпратено по реда на тези ОУ– в случай на неизпълнение на
Кредитополучателя на задължение по Договора за Кредит (в това число по
тези ОУ). За случай на неизпълнение ще се счита и всеки случай, в който
Кредитополучателят е представил пред ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ
невярна, некоректна или заблуждаваща информация или гаранции;
4. 1.4. При настъпване на автоматична предсрочна изискуемост по т. Х.3;

5. 1.5. При неусвояване на Кредита в предвидения в т.VI.1.2. срок или при
настъпване на друго прекратително условие.
XIII. ФОРС МАЖОР
1. 1. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ няма да носи отговорност пред Кредитополучателя
за всяко забавяне или пропуск да изпълни дадено свое задължение по тези Общи
условия, което се дължи на Форсмажорен Случай (както е дефиниран в т. XIII.2 подолу).
2. 2. "Форсмажорен Случай" ще означава всеки непредвидим или непредотвратим
случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора за
Кредит между ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и съответния Кредитополучател и води
до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от ФИРМА ЗА БЪРЗ
КРЕДИТ по Договора и/или по тези ОУ, включително, но не само: техническа
неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от ФИРМА ЗА
БЪРЗ КРЕДИТ, законови, административни или правителствени ограничения,
природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война,
терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни
сили, общонародни стачки, ембарго.
3. 3. При настъпване за ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ на Форсмажорен Случай
ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ ще предприеме всички разумни действия и мерки, за
да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния
Кредитополучател в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорен
Случай.
4. 4. Липсата на финансови средства няма да се счита за Форсмажорен Случай, както
по отношение на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, така и по отношение на
Кредитополучателя.
ХІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. 1. Договорът се сключва при валутен курс 1.95583 лева (BGN) за едно Евро (EUR).
В случай на законова промяна, при която се промени курсовото съотношение

BGN/EUR (решаващ е средният валутен курс, обявен от БНБ) с повече от 10 %
(десет на сто) (среден валутен курс, обявен от БНБ), размерът на неплатените
Погасителни вноски се променя автоматично. В резултат на това ГПР според
условията на Договора ще се промени, за което ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ трябва
в писмена форма да уведоми Кредитополучателя в срок до 10 (десет) работни дни
от промяната.
2. 2. Клаузите на Договора, съответно условията на ползване на отпуснат Кредит,
могат да се променят само и единствено по взаимно съгласие на страните в
писмена форма на хартия или във формата на друг Траен носител.
3. 3. Кореспонденцията между страните ще се осъществява на български език. Същата
ще се счита за узната/получена от Кредитополучателя, ако бъде доставена на
адресите за кореспонденция, попълнени от страните в Договора, съответно
изпратена по е-mail или телефон, посочени в съответните полета в група
"ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА" от Заявлението, съответно в Профила.
Кореспонденцията до ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ ще се изпраща на адреса за
кореспонденция,

посочен

в

Договора,

или

на

електронна

поща:

……………………………….
4. 4. Страните се задължават всяка от тях да уведомява незабавно насрещната при
промяна на някое от декларираните обстоятелства.
5. 5. Кредитополучателят декларира, че му е известно, че всички негови изявления,
направени чрез средства за комуникация от разстояние, в т.ч. по e-mail, чрез SMS,
по телефон, чрез попълване на полета в Сайта на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ и
др., са валидни и го обвързват съгласно Закона за предоставяне на финансови
услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
6. 6. ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ не отговаря за причинени вреди на
Кредитополучателя, настъпили в резултат на проблеми в работата на мобилните
оператори, сривове, закъснение в изпращането на текста и/или загуба на текстово
съобщение.

7. 7. В случай че някоя от разпоредбите на Договора или на тези ОУ бъде обявена за
невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.
8. 8. С факта на сключването на Договора и с приемането на тези Общи условия
Кредитополучателят потвърждава, че е осведомен за съпътстващите задължения,
които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; че Лихвите,
дължими на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ, е възможно да са по-високи от тези,
предлагани от други предприятия, предоставящи потребителско и микро
кредитиране, но независимо от това според неговата оценка са разумни и отговарят
на пазарните условия; че ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ му е разяснило
съпътстващите сключването на Договора задължения и му е предоставило цялата
задължителна по закон договорна и преддоговорна информация, свързана с
дадения Договор; че не смята условията на Договора за себе си като крайно
неподходящи; че е предоставил на ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ цялата
действителна информация за своето икономическо положение.
9. 9. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 26 от ЗПК, с потвърждаване на тези ОУ
Кредитополучателят се счита уведомен, че адресът на Комисията за защита на
потребителите е в град ………………………………………..
10. 10. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.,
Кредитополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на
личните данни с адрес: ……………………………….., в случаите на възникване на
спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него
лични данни.
11. 11. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 16 от ЗПК, ФИРМА ЗА БЪРЗ КРЕДИТ уведомява и
предупреждава Кредитополучателя, че при забава в плащането на Погасителна
вноска, спрямо него могат да бъдат предприети всички законни действия в
съответствие с тези ОУ, Договора и с действащото законодателство.
12. 12. Всички спорове, породени от Договора или тези ОУ или отнасящи се до тях,
включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване

на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие на страните или от
компетентния български съд.

•

Примерни общи юридически условия за теглена на кредит от БАНКА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЪРЗ КРЕДИТ ОТ БАНКА
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Тези Общи условия се прилагат към договори за Бърз кредит, които БАНКА
(Кредитор) предоставя на физически лица и са неразделна част от съответния договор за
кредит.
ІІ. УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА
2. Кредитът се усвоява чрез разплащателна сметка на Кредитополучателя, открита в
БАНКА.
3.1. Кредитът се усвоява наведнъж.
3.2. Кредитополучателят е длъжен да извърши усвояването в срок до 30 дни, считано от
датата на сключване на договора за кредит. С изтичането на този срок ангажиментът на
Кредитора да предостави кредита отпада.
3.3. Кредитополучателят може да уговори усвояване на кредита във валута различна от
договорената валута на кредита. В тези случаи сумата на разрешения кредит се конвертира
по определения за деня курс на Кредитора за безкасови операции.
3.4. При неплащане от Кредитополучателя по този или друг договор за кредит с
Кредитора, Кредиторът има право да откаже или да спре усвояването по всеки от
ползваните от Кредитополучателя кредити до отстраняване на неизпълнението или да

поиска предсрочно връщане на усвоените суми на ползваните от Кредитополучателя
кредити съгласно чл. 432 от Търговския закон.
ІІІ. ОЛИХВЯВАНЕ. РАЗХОДИ ПО КРЕДИТА
4.1. Кредитът се олихвява с фиксиран лихвен процент.
4.2. Лихвата се начислява върху усвоената и непогасена част от кредита и се заплаща
месечно.
4.3. При начисляване на лихвите, месецът се брои на 30 (тридесет) дни, а годината за 360
(триста и шестдесет) дни.
4.4. Лихвеният процент на ден се изчислява като договореният лихвен процент по
съответния кредит се раздели на 360 дни.
5. Кредитополучателят дължи на Кредитора такси и комисиони, съгласно Тарифа за
лихвите, таксите и комисионите, които БАНКА прилага по извършвани услуги на клиента.
Когато Кредитополучателят не внесе дължимите суми, с размера им се увеличава дългът.
6.1. Годишният процент на разходите (ГПР) изразява общите разходи като годишен
процент от общия размер на предоставения кредит. Размерът на ГПР е посочен в
погасителния план, неразделна част от договора за кредит и включва: а. лихви б. такси,
които клиентът дължи на Кредитора, съгласно Приложение – извлечение от Тарифата на
Банката в. такса за откриване и месечна такса за поддържане на разплащателната сметка,
чрез която се обслужва предоставения кредит, само в случай, че тази разплащателна сметка
на Кредитополучателя е открита в деня на входиране при Кредитора на искане за кредит и
същата не е включена в ползван от клиента платежен пакет на Кредитора като условие за
преференциална лихва по кредита;
6.2. ГПР не включва посочените по-долу разходи и такси, които са за сметка на
Кредитополучателя: а. разходите и таксите, които Кредитополучателят трябва да заплати
за неизпълнение на задълженията си по договора за кредит;

6.3. ГПР при сключване на договора е изчислен при условие, че кредитът е усвоен
незабавно и изцяло.
6.4. Кредитополучателят дължи такса за предоговаряне, съгласно Тарифата за лихвите,
таксите и комисионите на БАНКА, действаща към датата на съответното действие.
6.5. Общата сума, дължима от Кредитополучателя, посочена в погасителния план включва
главницата на кредита и разходите по т. 6.1.
ІV. ПОГАСЯВАНЕ
7.1. Дължимите месечни вноски за лихва и главница се събират служебно на падежната
дата от Кредитора от авоара по разплащателната сметка на Кредитополучателя, открита в
БАНКА съгласно уговореното в договора за кредит. От сметката, договорена за
погасяване, могат да се събират и такси, разноски и други дължими суми съгласно
договора и тези Общи условия. В случай на просрочие вноските се събират при всяко
постъпване на суми по разплащателната сметка до погасяването му.
7.2. Погасяването на дължимите месечни вноски се извършва във валутата на кредита. Ако
валутата на кредита е различна от валутата на разплащателната сметка, сумата на месечната
вноска се конвертира по курс на Кредитора за безкасови операции в деня на погасяването
й. 7.3. Когато падежната дата по т. 7.1 е неприсъствен ден, дължимите месечни вноски се
събират служебно от Кредитора на първия следващ работен ден.
8.1. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси предсрочно част или целия
остатък от ползвания кредит, а Кредиторът няма право да откаже да приеме предсрочното
изпълнение по договора за кредит.
8.2. Погасяването на суми над дължимите месечни вноски се извършва по писмено
нареждане на Кредитополучателя по образец на Кредитора.

8.3. При погасяване на сума, надхвърляща размера на месечната вноска по погасителен
план, Кредитополучателят не се освобождава от плащане на всяка следваща месечна
вноска, в размерите и сроковете по погасителния план. С размера на надвнесените суми се
намалява остатъкът и срокът на кредита за сметка на последните вноски по погасителен
план без да се извършва промяна, в размера на месечната погасителна вноска.
8.4. При еднократно погасяване извън дължимата месечната вноска на най-малко две
месечни погасителни вноски, по писмено искане на Кредитополучателя се извършва
преизчисляване на дължимите месечни плащания по лихва и по главница при запазване
крайния срок за издължаване на кредита. На Кредитополучателя се предоставя
индивидуален погасителен план, който се актуализира на първата падежна дата, следваща
датата на писменото искане, с оглед оставащите месеци до крайния срок за издължаване на
кредита. Екземпляр от променения погасителен план се предоставя на Кредитополучателя
при явяването му в поделение на Кредитора.
9.1. Кредитополучателят не дължи обезщетение за предсрочно погасяване на Кредитора.
9.2. Предсрочното погасяване води до намаляване на общите разходи по кредита, като
това намаляване се отнася до лихвата и разходите върху предсрочно погасената сума за
оставащата част от срока на договора.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
10. Кредитополучателят се задължава: 1.да ползва разплащателна сметка в БАНКА; 2.да
осигурява по разплащателната си сметка най-късно на падежна дата сума най-малко в
размер на дължимата погасителна вноска (главница, лихви, както и такси и комисиони, ако
са дължими); 3.да погасява кредита при условията на Договора; 4. да предоставя на
Кредитора всяка поискана от него информация и документи, свързани с използването и
издължаването на кредита, както и необходимата информация за оценка на
платежоспособността на Кредитополучателя в срока на кредита, в съответствие с чл.61 от
ЗКИ. При непрeдставяне на тази информация или при представяне на невярна
информация, Кредиторът има право да превърне кредита в предсрочно изискуем; 5.да

уведоми Кредитора при промяна на местоработата си, местоживеенето си, някои от
адресите си, предвидени в договора за кредит или при пенсиониране.
11. Кредиторът се задължава: 1.Да предостави разрешения кредит при договорените
условия и срокове. 2.Да предоставя в офисите си, при поискване и безвъзмездно на
Кредитополучателя информация за състоянието на кредита, по време на действие на
договора за кредит, под формата на извлечение по сметка за извършените плащания и
погасителен план за предстоящите плащания; 3. Да предоставя по искане на
Кредитополучателя информация за движението по разплащателната сметка,
обслужваща кредита – информация се предоставя само на титуляра на сметката.
VІ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
12. Кредитът се предоставя без обезпечение.
VІІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
13.1. При забава на плащането на месечната вноска от деня, следващ падежната дата,
определена в Договора, частта от вноската, представляваща главница, се олихвява с
договорения лихвен процент, увеличен с надбавка за забава в размер на 10 (десет)
процентни пункта. Ако Кредитополучателят погаси дължимата месечна вноска до седмия
ден след падежната дата, надбавката за забава не се прилага.
13.2. При допусната забава в плащанията на главница и/или на лихва над 90 дни, целият
непогасен остатък от главницата става предсрочно изискуем. Последицата по предходното
изречение настъпва автоматично, а ако законът го изисква – след уведомление до
Кредитополучателя, изпратено до последния посочен от него адрес за кореспонденция.
13.3. От датата на изискуемост на кредита – на краен падеж (крайния срок за издължаване
на кредита) или предсрочна, целият непогасен остатък от главницата се олихвява със
законната лихва по чл. 86 от ЗЗД, до окончателното погасяване на задължението,
включително и по принудителен ред.

14.1. Кредиторът има право да превърне кредита в предсрочно изискуем и в следните
случаи: 1.при всяко неплащане в срок на уговорените погашения по лихва и/или
главница; 2.Кредитополучателят предоставя невярна информация на Кредитора преди
разрешаването или по време на обслужването на кредита; 3.Кредитополучателят не
изпълнява задължението си за осигуряване на достъп и оказване на съдействие на
Кредитора при извършване на проверки. 4.при всяко друго неизпълнение от страна на
Кредитополучателя на клаузите на Договора и настоящите Общи условия, както и в други
случаи, предвидени в закона.
14.2. Изискуемият кредит се отнася в просрочие и се олихвява по реда на т. 13.3.
14.3. В случай, че Кредитополучателят ползва повече от един кредит, отпуснати от
Кредитора, Кредиторът има право при предсрочна изискуемост на един кредит поради
сериозно влошаване на финансовото състояние на Кредитополучателя да превърне в
предсрочно изискуем и другите кредити, ползвани от Кредитополучателя, независимо от
тяхната редовност.
14.4. Кредиторът упражнява правото си по т. 14.3. като отправя до Кредитополучателя
покана за плащане на непогасените суми в срок от 2 седмици от получаване на поканата.
След изтичане на този срок настъпва предсрочна изискуемост на другите посочени от
Кредитора кредити.
15. Изискуемият кредит се събира по съответния законов ред. Таксите за принудително
събиране на вземането, платени от Кредитора, са за сметка на Кредитополучателя,
съгласно действащото законодателство, и с тях се увеличава дългът.
VІІІ. ДРУГИ УГОВОРКИ
16. Всички кредитополучатели (съдлъжници) се задължават солидарно по отношение на
кредитора за вземанията по договора за кредит и съгласно тези Общи условия, като
вземането може да бъде събрано от всеки от тях изцяло и/или от техните наследници
съобразно наследствените им дялове.

17. Кредиторът има право да прехвърли на трето лице правата си по договора за кредит.
18. Наличието на застраховка „Живот” на Кредитополучателя, по която и БАНКА е
ползващо се лице, не освобождава Кредитополучателя, съответно неговите наследници, от
изпълнение на задълженията по договора за кредит и тези Общи условия, освен за сумата,
платена от застрахователя и отнесена за погасяване на кредита.
19. Обработването на лични данни за целите на автоматичния обмен на финансова
информация в областта на данъчното облагане съгласно Данъчноосигурителния
процесуален кодекс се извършва чрез автоматични средства при спазване на Правото на
Европейския съюз, Закона за защита на личните данни и на международните договори, по
които Република България е страна. С оглед изпълнение на нормативно установените си
задължения, Кредитора прилага процедури за комплексна проверка на клиентите, като в
допълнение предоставя информация на Национална агенция по приходите.
IX. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
20. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок от
14 дни, считано от датата на сключване на договора за кредит.
21. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за
упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитора преди
изтичане на крайния срок по т. 20. 22. Уведомлението по т. 21 трябва да бъде направено на
хартиен или друг траен носител, осигуряващ непромененото възпроизвеждане на
съхранената информация, до който Кредиторът има достъп, по начин, който може да бъде
доказан съгласно действащото законодателство.
23. Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той
връща на Кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на
усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано
забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението

до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на
уговорения в договора лихвен процент.
24. Отказът на Кредитополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и
договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на т.т. 20 и 21 и
е изпълнено условието по т.22.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ
25. Договорът за кредит се прекратява: а. в случаите на т. 23 от тези Общи условия б.
когато Кредитополучателят погаси изцяло задълженията си по договора за кредит,
включително и преди изтичане срока на кредита.
XI. ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
26. Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за
решението си по всяко постъпило възражение във връзка с потребителски кредит в срок
30 дни от получаването му.
27.1. В случай че Кредиторът не се произнесе в предвидения по т. 31 срок и когато
решението на Кредитора не удовлетворява Кредитополучателя, Кредитополучателят има
право да отнесе спора за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда глава
девета, раздел III от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите
права и законни интереси.
27.2. Подаването на възражение или жалба от Кредитополучатели във връзка с договора за
потребителски кредит не е задължителна предпоставка за образуване на помирително
производство по т. 27.1.
28. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с договори за потребителски
кредит или с договори за посредничество за предоставяне на потребителски кредит, до: 1.
Комисията за защита на потребителите като контролен орган по спазване изискванията на
ЗПК и ЗЗП:

Гр.

………………………….

Гореща

линия …………….

Е-mail:

…………………..2. Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта
на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от
разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити: гр.
………………….. тел. ………………… интернет страница……………………………..
Комисията е призната за орган за алтернативно решаване на спорове, отговарящ на
изискванията, предвидени в Закона за защита на потребителите.

