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#UniCredit4You

Представи си

истински напредък и

повече лична отдаденост.

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

Персонално банково обслужване за служители на

СЪЮЗ НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВО НА 

ПРАВОСЪДИЕТО
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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.

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.

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 
Спестявате и инвестирате едновременно, дори и с малки 

суми, които всеки месец се инвестират във взаимни 

фондове Amundi Group. Спестовният план се сключва за 

първоначален срок от 5 години и може да се продължи 

съгласно условията на договора. 

С разнообразните ни продукти и услуги улесняваме 

всекидневието Ви. 

Управлявате лесно и удобно парите си и следите 

всяко движение по сметките си. 

Планове за ежедневно банкиране
планове с явни условия и определен набор от продукти 

и услуги.

Мобилно банкиране
Управлявате финансите си отвсякъде бързо и сигурно.
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1. ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ

Банкови продукти и услуги Месечна такса

Дебитна карта Visa Debit и разплащателна сметка в лева* Без такса

Мобилно банкиране – Булбанк Мобайл Без такса

Теглене на банкомати на УниКредит в страната и чужбина Без такса

Вноски на банкомати на УниКредит*** Без такса

Битови сметки през електронен канал Без такса

Преводи в BGN и EUR към сметки в Уникредит Булбанк, наредени по електронен канал Без такса

Превод по мобилен номер през Булбанк Мобайл Без такса

Нотификация при получаване и изразходване на средства от сметката през Булбанк Мобайл Без такса

Стойност на месечните такси ** 4.44 лв.

*Откриване на план с електронно подписани документи и издаване на картата с доставка на адрес на клиента в България e без такса. **Прилага се за първите четири месечни 

таксувания след предоставяне на плана, като след този период размерът на таксата се запазва при наличие на превод на работна заплата, а при липса на такава, таксата е в размер 

на 5.55 лв. Банката си запазва правото с промяна на тарифата да променя стойността на месечната такса. 

***За депозити в общ размер над 4 000 лева дневно се дължи отделна такса "Депозит на пари на банкомат за суми над 4 000 лева" съгласно Тарифата на Банката

Банкови продукти и услуги Месечна такса

Златна дебитна карта VISA GOLD и разплащателна сметка в лева* Без такса

Мобилно банкиране – Булбанк Мобайл Без такса

Теглене на банкомати на УниКредит в страната и чужбина Без такса

Теглене на всички банкомати в страната и Европейското икономическо пространство Без такса

Вноски на банкомати на УниКредит*** Без такса

Битови сметки през електронен канал Без такса

Преводи в BGN и EUR към сметки в Уникредит Булбанк, наредени по електронен канал Без такса

Преводи в BGN и EUR към сметки в  други банки, наредени по електронен канал Без такса

Превод по мобилен номер през Булбанк Мобайл Без такса

Нотификация при получаване и изразходване на средства от сметката през Булбанк Мобайл Без такса

Стойност на месечните такси ** 9.99 лв.

Допълнителни предимства

Безплатна застраховка „Помощ при пътувания и злополука“

Ексклузивен достъп до бизнес салони „Плиска“ и „Преслав“ на летище София

Предимства и отстъпки при пътуване с програма Visa Luxury Hotel Collection

* Откриване на план с електронно подписани документи и издаване на картата с доставка на адрес на клиента в България e без такса **Банката си запазва правото с промяна на 

тарифата да променя стойността на месечната такса. 

***За депозити в общ размер над 4 000 лева дневно се дължи отделна такса "Депозит на пари на банкомат за суми над 4 000 лева" съгласно Тарифата на Банката

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

План Плюс

План Макс

Настоящата оферта е валидна до 31.12.2022г.

Банката си запазва правото да ги актуализира, за което ще Ви уведомим допълнително.
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Годишен лихвен процент Лева Евро

Стандартни ипотечни кредити от 2.59% от 3.79%

Такси и комисиони:

Издаване на ипотечен сертификат с валидност 6 м. Без такса

Такса за документално оформяне на обезпечение. Стартираща от 150 BGN - зависи от размера на кредита

Комисиона за предсрочно погасяване Не се дължи след първата година от действието на договора за кредит

*Пример: Ипотечен кредит в размер на 250 000 лв. за 20 години. Месечна вноска 1432.27 лв. при плаващ ГЛП 2.59%, ГПР 3.52%, при наличие на превод на работна заплата . Обща дължима сума в 
края на периода на кредита  347 757.37 лв. с включени застраховка Живот, имуществена застраховка, такса за документално оформяне на обезпеченито и месечна такса за обслужване на сметка в 
размер на 4.44 лв.

Кредитите се предоставя от УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ЕАД, дъщерна компания на УниКредит Булбанк АД
*Допълнителна информация за методологията на изчисляване и прилагане на лихвения процент е налична в Общите условия, публикувани на : 
https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/25/af/25af7734-7a06-4805-b336-5a263268a64d/5ukf-obshchi_usloviia_za_plavashcha_likhva-pk.pdf
**В определени случаи банката може да поиска осигуряване на поръчител, на база оценка на кредитоспособността на кредитополучателя.
Възможност за сключване на застраховка „Кредитна протекция“. Застрахователната премия зависи от размера и срока на кредита. https://www.unicreditbulbank.bg/bg/ucfin/krediti/potrebitelski-

kredit/potrebitelski-kredit-v-leva-i-evro/#zastrahovki

Сума
Размер на месечните погасителни вноски в лева

120 месеца 84 месеца 72 месеца 60 месеца

25 000 286.47* 377.27 428.80 519.61

45 000 501.47 664.64** 757.12 920.32

* Пример: Потребителски кредит в размер на 25 000 лв. за 120 месеца. Месечна вноска 286.47 лв. при променлив ГЛП 5.59%, ГПР 6.93% и при наличие на превод на работна заплата. Застрахователната 
премия *** е в размер на 10.33 лв. месечно и е включена във вноската по кредита.Обща дължима сума в края на периода на кредита 34 377,24 лв. с включена застраховка.

** Пример: Потребителски кредит в размер на 45 000 лв. за 84 месеца. Месечна вноска 664.64 лв. при променлив ГЛП 4.99%, ГПР 6.57% и при наличие на превод на работна заплата. Застрахователната 
премия *** е в размер на 23.96 лв. месечно и е включена във вноската по кредита. Обща дължима сума в края на периода на кредита 55 830.05 лв. с включена застраховка.
*** В случай, че към потребителския кредит няма включена застраховка, то към месечната вноска не се дължи застрахователна премия.

Офертата е валидна при превод на работна заплата в Уникредит Булбанк, сключена застраховка „Живот“ и застраховка “Имот”

Допълнителна информация за методологията на изчисляване и прилагане на лихвения процент е налична в Общите условия, публикувани на :
https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/40/66/406685b0-e261-4d4b-a54f-
e44600986f8c/obshchi_usloviia_pri_koito_unikredit_bulbank_ad_predostavia_krediti_na_potrebiteli.pdf

2. ФИНАНСИРАНЕ

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребителски кредити в лева

Ипотечни кредити

Настоящата оферта е валидна до 31.12.2022г.

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

Параметри

Срок от 3 мес. до 10 г.

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

Лихвен процент* от 4.99%

Такса за разглеждане от 120 в зависимост от размера на кредита

Обезпечение Без поръчители**

Сума
Размер на месечните погасителни вноски в лева

35 години 20 години

100 000 431.85 595.70

150 000 620.12 868.62

250 000 1016.66 *1432.27

https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/25/af/25af7734-7a06-4805-b336-5a263268a64d/5ukf-obshchi_usloviia_za_plavashcha_likhva-pk.pdf
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/ucfin/krediti/potrebitelski-kredit/potrebitelski-kredit-v-leva-i-evro/#zastrahovki
https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/40/66/406685b0-e261-4d4b-a54f-e44600986f8c/obshchi_usloviia_pri_koito_unikredit_bulbank_ad_predostavia_krediti_na_potrebiteli.pdf
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Параметри – UniCredit Shopping Card

Лихва месечно - върху ползвания лимит 1.00%**

Годишна такса за обслужване

Без годишна такса за обслужване на картата

за първата година. 

BGN 25 - годишна такса след първата година.

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

Допълнителни преференции
Разсрочване на покупки над 50лв. и 0%*** такса при разсрочване на покупки на 3 

вноски на ПОС терминал на Банката и в Булбанк Мобайл/Булбанк Онлайн .

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)
BGN 20

Максимален размер До 5 нетни работни заплати

Вид актив Нови активи Употребявани активи*

Финансиран актив** Лек автомобил Лек автомобил

Лихвен процент*** 1.99% 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 над  55 х. лв. 3.8% - при покупна ст-т над 55 х. лв.

Допълнителни защитни устройства
За сметка на клиента или безплатно по преценка 

на застрахователя

За сметка на клиента или безплатно по преценка 

на застрахователя

**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 31.12.2022г.

*Международна безконтактна кредитна карта, с която разсрочвате всяка своя покупка на стойност над 50 лв. за срок от 3 до 36 месеца. Кредитният лимит се предоставя от УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР
ФАЙНЕНСИНГ ЕАД, дъщерна компания на УниКредит Булбанк.

**Пример: ГПР 15.37% при срок на погасяване 12 месеца и усвоен кредитен лимит от 2 000 лв. и месечна вноска 9 % от сумата на усвоения лимит.

***Пример: При покупка за 120 лв., разсрочена на 3 вноски на ПОС терминал на банката или в Булбанк Мобайл/Онлайн при 0% такса за разсрочване, месечната вноска е 40 лв. и ГЛП 0%, ГПР 0% при
условие, че покупката се погаси на договорените 3 вноски.

*Пример: ГПР 17.70% при срок на погасяване на кредита за 12 месеца, усвоен максимален лимит на овърдрафта в размер на 1 000 лв., при превод на работна заплата с постоянен трудов договор от 
поне 6 месеца при настоящия си работодател. Обща дължима сума в края на периода на кредита 1 164.53 лв. с включена такса за разглеждане на документите и месечна такса за обслужване на сметка 
в размер на 4.44 лв. Допълнителна информация за методологията на изчисляване и прилагане на лихвения процент е налична в Общите условия, публикувани 
на:https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/75/7f/757fa590-f499-4319-9a02-d1a117909eaf/gtc-granting-loans-to-consumers-31-12-2021-bg.pdf

2. ФИНАНСИРАНЕ

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УниКредит Шопинг карта

„Пари в резерв“

Покупка на леки автомобил на лизинг

Настоящата оферта е валидна до 31.12.2022г.

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

https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/75/7f/757fa590-f499-4319-9a02-d1a117909eaf/gtc-granting-loans-to-consumers-31-12-2021-bg.pdf
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Град Лице за контакт Телефон Email

Бургас филиал БСУ Зорница Димова 
056806816

Zornica.Dimova@UniCreditGroup.BG

Бургас филиал БСУ 
Биляна Янева

056806812
Bilyanka.Yaneva@UniCreditGroup.BG

Бургас филиал БСУ 
Тошка Шопова 0894/535107 Toshka.Shopova@UniCreditGroup.BG

Таня Симеонова 

Регионален Експерт Пейрол

УниКредит Булбанк

Сл. телефон: +359 889210093

Tanya.Simeonova@UniCreditGroup.BG

На Ваше разположение сме

Изберете кога и по какъв начин да направим индивидуална консултация или 
онлайн презентация в Skype, Viber, Webex.

Свържете се с нас за всички финансови въпроси и консултации:


