УСЛОВИЯ
за кандидатстване за потребителски кредит с избрана опция
за експресно разглеждане на искането
1.

„Юробанк България“ АД (по-долу за краткост „Банката“) предоставя възможност на
своите клиенти да се възползват от опция за експресно разглеждане на искане за
потребителски кредит (опция „Експресно разглеждане на искане за кредит“) при размер
на кредита от 5 001 до 50 000 лева (вкл.) и срок на издължаване от 12 до 120 месеца
(вкл.).

2.

При кандидатстване за потребителски кредит с избрана опция „Експресно разглеждане
на искане за кредит“, кредитоискателят следва да посети избран от него финансов
център на Банката, да подаде пред упълномощен представител на Банката Искане за
отпускане на потребителски кредит (по-долу за краткост „Искането“) и да представи
следните документи:
 Лична карта на кредитоискателя;
 Лични карти на съкредитоискателите и поръчителите, ако има такива;

3.

След подаване на Искането и приложенията към него и предоставяне на посочените
документи, Банката се задължава в рамките на 2 (два) работни часа, считано от датата и
часа на въвеждане на Искането, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено
становище относно подаденото Искане, или че е необходимо предоставянето на
допълнителни документи, извън описаните по-горе задължителни такива. В последния
случай, Банката не се ангажира с предоставянето на окончателно становище за
одобрение или отхвърляне на Искането в посочения срок.

4.

При кандидатстване за потребителски кредит за обединение на свои съществуващи
задължения, кредитоискателят може да се възползва от опция „Експресно разглеждане
на искане за потребителски кредит“, ако са изпълнени едновременно и следните
допълнителни изисквания:
 Кредитоискателят обединява/рефинансира изцяло всички свои текущи финансови
задължения (като физическо лице), които са отбелязани в Централен кредитен
регистър на БНБ;
 Размерът на искания кредит с цел обединение на задълженията е до 20 000 лева;
 Кредитоискателят е декларирал в Искането точно и вярно всички свои текущи
финансови задължения по вид и размер, така както те са отбелязани в Централен
кредитен регистър на БНБ;
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 Кредитоискателят е предоставил документ/и, съдържащ/и номер на сметка/и (IBAN),
по която/които да бъдат направени преводите за погасяване на съществуващите
задължения към други банки и финансови институции, които се рефинансират.
4.1. Изходящите междубанкови преводи се изпълняват в рамките на 1 (един) работен ден,
поради което превеждането на средствата за погасяване на рефинансираните
задължения към други банки и финансови институции ще се извърши с вальор на
следващия работен ден след нареждането на сумите.
4.2. В случай че след погасяване на съществуващите задължения има неусвоена сума от
отпуснатия кредит, тя остава на разположение на клиента и сумата може да бъде
усвоена веднага.
5.

Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение
(СМС) или друго електронно съобщение на посочения от кредитоискателя мобилен
телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал Искането.

6.

При одобрение на Искането и при сключване на договор за кредит, Банката
допълнително предоставя възможност за усвояването на кредита в рамките на 1 (един)
работен час.

7.

При избрана опция „Експресно разглеждане на искане за потребителски кредит“,
кредитоискателят получава възможността да заяви и ползва и услугата „Експресно
издаване“ на една дебитна и една кредитна карта. За издаване на дебитна, респективно
кредитна карта се сключва съответен договор с Банката при прилагане на общи условия,
налични на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като и във всеки
офис на Банката. Искането за издаване на кредитна карта подлежи на оценка на
кредитоспособността на кредитоискателя.

Сроковете за получаване на експресно издадена дебитна и кредитна карта са както следва:
7.1.

За банкови офиси с налична машина за незабавно издаване на карта:

 Дебитна карта – до 15 минути от заявяване на картата и сключване на договор за
издаване на дебитна карта.
 Кредитна карта – до 60 минути от подаване на искането за издаване на кредитна карта,
в случай че то е подадено до 15:00 ч. в работен ден и е одобрено от Банката и при
сключване на договор за издаване на кредитна карта.
7.2.

За банкови офиси без машина за незабавно издаване на карта:

 Дебитна карта – до 3 работни дни от датата на сключване на договора за издаване на
дебитна карта.
 Кредитна карта – до 3 работни дни, считано от датата на подаване на искането за
издаване на кредитна карта, в случай че то е подадено до 15:00 ч. в работен ден и е
одобрено от Банката и при сключване на договор за издаване на кредитна карта.
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Пълният списък с офиси на Банката с налична машина за незабавно издаване на
дебитна/кредитна карта е наличен на интернет страницата на Банката на адрес а
www.postbank.bg, като и във всеки офис на Банката.
8. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно
време на Банката между 08.30-17.00 часа.
9. При подаване на Искането, Кредитополучателят заплаща такса за експресно разглеждане
на искане за кредит в зависимост от исканата сума, съгласно приложимата Тарифа на
банката.
10. Таксата е дължима в пълен размер при подаване на искането за кредит.
11. Кандидатстването за отпускане на потребителски кредит с избрана опция за експресно
разглеждане на искането е приложимо само за клиенти на трудов договор. Опцията не се
прилага при кандидатстване онлайн и за самоосигуряващи се лица.
12. В случай, че Банката не изпълни поетия ангажимент в описаните в т. 3 и т. 6 срокове:
 При сключване на договора за кредит, Кредитоискателят получава отстъпка от общата
стойност на таксата за оценка на кредитоспособността в размер на 150 (сто и петдесет)
лева.
 Ако не бъде подписан договор за кредит, на Кредитоискателя ще бъде възстановена
сума в размер на 140 (сто и четиридесет) лева.

Банката си запазва правото да допълва или променя настоящите Условия, като промените
влизат в сила считано от момента на тяхното оповестяване.

Дата на последна редакция на Условията: 13.11.2020 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
С подписване на настоящото декларирам, че съм запознат/а с условията на предоставяне на
потребителски кредит от „Юробанк България” АД с избрана опция „Експресно разглеждане на
искане за кредит“, съгласен/а съм с тях и желая да кандидатствам чрез подаване на Искане,
за което ще заплатя съответната такса за експресно разглеждане на искане за кредит, съгласно
приложимата Тарифа на банката.
Информиран съм, че при възникнала техническа невъзможност за експресно издаване на
дебитна/кредитна карта в офис с налична машина за незабавно издаване на карта, същата ще
бъде издадена в срока за предоставяне на услугата за банковите офиси на територията на
страната, без налична машина за експресно издаване - до 3 работни дни.

Настоящата декларация представлява неразделна част от подаденото Искане за
потребителски кредит с избрана опция „Експресно разглеждане на искане за потребителски
кредит“, FL …………………..

Дата: ............................г.

Кредитоискател:

Телефон за контакт: ………………………………………………………..
Гр. ………………………......

………………………………….................................................................
/три имена и подпис/

Дата и час на въвеждане на искането за потребителски кредит с избрана опция за експресно
разглеждане на искането:……….....................г., ………………… часа

Кредитоискател: ...................................
/подпис/

Служител: ……….………………………………….………....
/имена и подпис/
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