ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ПО ПАКЕТНА ПРОГРАМА "АДВАНС"
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Валута: Лева
Минимален размер: 1 000 лева
Максимален размер: до 30 000 лева*
Минимален срок на издължаване:1 година (12 месеца)
Максимален срок на издължаване: до 10 години (120 месеца)
* Кредити в размер от 25 001 до 30 000 лв. се предоставят при максимален срок на погасяване 7 години (84 месеца)
Обезпечение:
Залог върху бъдещи вземания с произход от трудово/ служебно правоотношение/ договор за управление и контрол;
по преценка, Банката може да изиска и осигуряване поръчителство на едно физическо лице.
Усвояване:
Еднократно чрез заверяване на сумата по разплащателната сметка с издадена банкова карта, с титуляр
кредитополучателя, след подписване на Договора за кредит от страните по него и изпълнение на следните условия:
 учредяване на договореното/ ите обезпечение/я;
Погасяване:
Кредитът се погасява с равни по сума ежемесечни анюитетни погасителни вноски, включващи главница и лихва, на
определено число от месеца, посочено в погасителен план, неразделна част от договора за кредит. Броят на
вноските съответства на броя на месеците в срока на погасяване на кредита.
Бонус:
Безплатно издаване на револвираща кредитна карта с гратисен период MasterCard Standard/MasterCard Standard
Pay Pass, Visa Classic/Visa Classic Pay Wave.
ЛИХВИ И ТАКСИ
Лихвени проценти (на годишна база):
Лихвените проценти по кредита са променливи и се формират като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) на
СИБАНК за кредити в национална валута плюс надбавка, както следва:



От 8.95% (РЛП плюс надбавка 6.45 пункта) - за кредит със срок на погасяване до 84 месеца;
От 9.95% (РЛП плюс надбавка 7.45 пункта) - за кредит със срок на погасяване над 85 месеца

Представителен пример:
Срок на
Месечна
Обща дължима
Размер на
Лихвен
кредита
погасителна
сума в края на
ГПР*
кредита
процент
(в месеци)
вноска
срока на кредита
25 000 лева
84
8.95%
401,59лева
33,918.92 лева
9.58%
25 000 лева
120
9.95%
329,69лева
39,746.76 лева
10.61%
*При калкулиране на ГПР е допуснато, че кредитът е усвоен незабавно и изцяло, такса за кандидатстване анализ на
кредитоспособност е 185 лв., а лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще
се прилагат до изтичане на посочения срок, както и че кредитът ще се издължава с анюитетни погасителни вноски.

Стойността на РЛП за кредити в национална валута е 2.50% и е валидна до последваща промяна от страна на
Банката.
Такси и комисиони:
 Такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността от 135 лева в зависимост от размера
на искания кредит, таксата е дължима на две части * 35 лв. - при кандидатстване за кредит, останалата
част от сумата след подписване на договор за кредит.


Предсрочно погасяване - пълно и частично, без ограничения в размера и без комисион за предсрочно
погасяване;

ДОКУМЕНТИ






Копие от документ за самоличност;
Искане за отпускане на потребителски кредит (по образец);
Съгласие на работодател за превод на трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за
управление и контрол по сметка в Банката (по образец);
Удостоверение за получавано месечно трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за
управление и контрол (по образец) – представя се от поръчител;.
Други документи по преценка на Банката.

