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Специална оферта

Лесно е

да напредваме,

с повече лична

отдаденост.

#UniCredit4You

Персонално банково обслужване за служители на 

Медицински университет Пловдив и УМБАЛ Свети 

Георги
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Какво Ви предлагаме

ФИНАНСИРАНЕ 

Когато имате нужда от допълнително 

финансиране, ние Ви предлагаме кредити за 

широка гама клиентски потребности.

Потребителски кредит
за ремонт и обзавеждане, покупка на техника, 

автомобил.

Ипотечен кредит
за покупка на жилище или строителство на 

еднофамилна къща.

Овърдрафт
за непредвидени разходи преди заплата.

Кредитна карта
за шопинг, онлайн пазаруване, пътуване.

2

ЗАЩИТА

Със застрахователните продукти на УниКредит 

Булбанк имате възможност да защитите себе 

си, близките Ви и Вашето имущество. 

Застраховки „Живот“
Дългосрочната финансова стабилност за Вас и 

Вашето семейство.

Имуществени застраховки
Защита за дома и имуществото Ви при 

земетресения, наводнения и природни 

бедствия.

4
СПЕСТЯВАНЕ И ИНВЕСТИРАНЕ

Предлагаме  разнообразни инвестиционни 

решения на утвърдени световни лидери.

Реализирайте дългосрочните си цели и мечти с 

взаимни фондове Amundi и допълнително 

пенсионно осигуряване от Allianz.

Спестовен план 
Започнете да спестявате редовно и по план, 

дори и с малки суми.

Със спестовен план заделените от вас средства 

се  инвестират всеки месец във взаимни 

фондове Amundi за срок от 3, 5 или 10 години.

3

ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ

С разнообразните ни продукти и услуги 

улесняваме всекидневието Ви. 

Управлявате лесно и удобно парите си и 

следите всяко движение по сметките си. 

Сметка
за получаване на заплата.

Дебитна карта
Разполагате с парите си 

по-всяко време.

Мобилно банкиране
Управлявате финансите си отвсякъде бързо и 

сигурно.
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Специални предложения

Банкови продукти и услуги Предложение
По тарифа на банката, 

месечно 

Разплащателна сметка с дебитна карта (BGN) *1.80 лв. 3.00 лв.

Мобилно и Онлайн банкиране Безплатно -

Международна дебитна карта

Програма „Модула”

1. ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ

* За всяка новозакупена Разплащателна сметка с дебитна карта (BGN) включена в програма Модула - БЕЗ такса за първите три месеца. Банката си 

запазва правото с промяна на тарифата да променя стойността на месечната такса. Цена 1.80 BGN при превод на работна заплата.  

Настоящата оферта е валидна до 30.09.2021г.

Банката си запазва правото да ги актуализира, за което ще Ви уведомим допълнително.

*50% допълнителна отстъпка от крайната цена на Модула, съгласно действащата тарифа. Банката си запазва правото с промяна на тарифата да променя 

стойността на месечната такса. Цена при превод на работна заплата-5.74 BGN за първите 3 (три) месеца и 2.60 BGN за следващите. 

**Валидно до 31.12.2021г.

Банкови продукти и услуги
Примерна

комбинация

По тарифа на 

банката, месечно 

Основен пакет - Разплащателна сметка с дебитна карта, Мобилно и Онлайн 

банкиране
Безплатно 3.00 лв.

Неограничен брой тегления на АТМ на УниКредит Булбанк Безплатно
0.90 лв. 
(за 3 бр.)

Неограничен брой тегления на АТМ на други банки в страната** Безплатно
4.50 лв. 
(за 3 бр.)

Стойност на месечните такси *2.60 лв. 9.90 лв.
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Специални предложения

2. ФИНАНСИРАНЕ

Параметри

Срок от 3 мес. до 10 г.

Размер на кредита от 150 лв. до 75 000 лв.

Лихвен процент 4.44%*

Такса 190

Обезпечение Без поръчители**

Потребителски кредити в лева

Ипотечни кредити

* Лихвеният процент е приложим за нови кредити. Начин на определяне на лихвен процент:

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/kursove-indeksi/metodologiya-za-opredelyane-na-lihvenite-protsenti-po-krediti/

**В определени случаи банката може да поиска осигуряване на поръчител, на база оценка на кредитоспособността на кредитополучателя.

Офертата е валидна при сключване на застраховка „Кредитна протекция“.

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/zastrahovane/zastrahovki-krediti/zastrahovka-kreditna-protektsiya/

Настоящата оферта е валидна до 30.09.2021г.

Банката си запазва правото да ги актуализира, за което ще Ви уведомим допълнително.

Посочените проценти са валидни при превод на работна заплата в банката и сключена застраховка „Живот“

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/krediti/ipotechni-krediti/standarten-ipotechen-kredit/

Годишен лихвен процент Лева Евро

Стандартни ипотечни кредити от 2.59% от 3.70%

Такси и комисиони:

Издаване на ипотечен сертификат с валидност 6 м. Без такса

Такса за документално оформяне на обезпечение.
30% отстъпка от стандартната тарифа – зависи от размера 

на кредита

Комисиона за предсрочно погасяване
Не се дължи след първата година

от действието на договора за кредит

Сума
Размер на месечните погасителни вноски в лева

48 месеца 72 месеца 84 месеца 120 месеца

10 000 245.87 172.29 150.87 112.49

25 000 607.81 413.12 361.76 269.74 

40 000 969.75 659.13 577.18 430.37

*Пример: Потребителски кредит в размер на 25 000 лв. за 84 месеца. Месечна вноска 361.76 лв. при плаващ ГЛП 4.44%, ГПР 5.82% и при наличие на превод на 

работна заплата. Обща дължима сума в края на периода на кредита 30 388,24лв. с включена застраховка.

Сума
Размер на месечните погасителни вноски в лева

20 години 25 години 30 години 35 години

110 000 630.07 540.89 482.28 441.12

160 000 915.65 785.94 700.68 640.82

200 000 1144.12 981.97 875.41 800.57

Пример: Ипотечен кредит в размер на 160 000 лв. за 25 години. Месечна вноска 785.94 лв при плаващ ГЛП 2.59%, ГПР 3.46%, при наличие на 

превод на работна заплата. Обща дължима сума в края на периода на кредита 238 688.28 лв. с включени застраховка Живот, имуществена 

застраховка и месечна такса за обслужване на сметка.

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/kursove-indeksi/metodologiya-za-opredelyane-na-lihvenite-protsenti-po-krediti/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/zastrahovane/zastrahovki-krediti/zastrahovka-kreditna-protektsiya/
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/krediti/ipotechni-krediti/standarten-ipotechen-kredit/
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Специални предложения

2. ФИНАНСИРАНЕ

Шопинг карта

Параметри - Visa Classic Shopping Card

Лихва месечно - върху ползвания лимит 0.75%

Годишна такса за обслужване

Без годишна такса за обслужване на картата

през първите 2 години. 

BGN 25 - годишна такса след първите 2 години.

Минимална погасителна вноска 3% от кредитния лимит или общо текущо задължение.

„Пари в резерв“

Овърдрафт

Годишен лихвен процент (ГЛП*)
9% (0.75% месечно) – прилага се само върху ползвания размер на 

овърдрафта

Такса за разглеждане на документи 

(за удължаване на срока/оценка на 

кредитоспособността)

Без такса за разглеждане на документи за първата година

BGN 20 - такса за за удължаване на срока/оценка на 

кредитоспособността след първата година

Максимален размер До 5 нетни работни заплати

Настоящата оферта е валидна до 30.09.2021г.

Банката си запазва правото да ги актуализира, за което ще Ви уведомим допълнително.

Международна безконтактна кредитна карта, с която разсрочвате всяка своя покупка на стойност над 50 лв. за срок от 3 до 36 месеца.

Вид актив Нови активи Употребявани активи*

Финансиран актив** Лек автомобил Лек автомобил

Лихвен процент*** 2.19% 2.99%

Застраховки:

Гражданска отговорност Безплатна за първата година Безплатна за първата година

КАСКО****
4% - при покупна ст-т под 55 х. лв. 4% - при покупна ст-т под 55 х.лв.

3.8% - при покупна ст-т под 55 х. лв. 3.8% - при покупна ст-т под 55 х. лв.

Допълнителни защитни устройства Безплатно Безплатно

Покупка на леки автомобил на лизинг

**Минимална доставна цена на употребяван автомобил - 20 000 лв с ДДС. Активът следва да бъде не по-стар от 4 години;

**Условията са валидни за всички видове марки/модели автомобили, с изключение на активи закупувани от официални дилъри на марки BMW и 

Mercedes-Benz, където са приложими други преференциални условия;

*** Плаваща лихва в лева, формирана на база ОДИ + надбавка;

****Тарифното число се определя, като процент от покупната стойност на автомобила. Преференциалните условия за предоставени от ЗК "Булстрад" 

и са валидни до 30.06.2021г.



UniCredit Business Information / УниКредит Бизнес Информация

На Ваше разположение

Свържете се с нас за всички финансови въпроси и консултации:

Изберете кога и по какъв начин да направим индивидуална консултация или 

онлайн презентация в Skype, Viber, Webex.

Натали Челебиева

Регионален експерт пейрол клиенти

УниКредит Булбанк

+359 894 500 449

имейл 

Natali.Chelebieva@UniCreditGro
up.BG

Град Лице за контакт Телефон Email

Пловдив, 

ул. Княз Александър I 13

Ваня Попиванова –

Директор на филиал
0894/509946 Vanya.Popivanova@UniCreditGroup.BG

Пловдив, 

ул. Княз Александър I 13

Виолета Вълчева –

Търговски мениджър
0894/501144 Violeta.Valcheva@UniCreditGroup.BG

Пловдив, бул. Васил 

Априлов 15А

Петя Бедачева -

Консултант клиенти
032905837 Petya.Bedacheva@UniCreditGroup.BG

Пловдив, 

ул. Княз Александър I 13

Невена Алексиева –

Консултант клиенти
032905814 Nevena.Aleksieva@UniCreditGroup.Bg

Пловдив,

ул. Княз Александър I 13

Цвета Попова –

Консултант клиенти
032905811 Tsveta.Popova@UniCreditGroup.Bg

Пловдив, 

ул. Княз Александър I 13

Виктория Минчева –

Консултант клиенти
032905896 Viktoria.Mincheva@UniCreditGroup.BG

Пловдив

Център за контакт с 

клиенти за регион 

Пловдив

02 933 72 60
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