ОФЕРТА
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ „ПЕРСОНАЛНО БАНКИРАНЕ”
Възползвайте се от специално разработените предложения за клиентите на „Персонално
банкиране“ или от преференциалните отстъпки по стандартни продукти, които Вие получавате.
Пакетни програми
 Изберете най-доброто решение за ежедневното Ви банкиране!
 Програмите за комплексно банково обслужване на Пощенска банка Ви осигуряват повече
спокойствие и комфорт в ежедневието, предоставяйки Ви възможност да управлявате личните си
финанси изгодно, сигурно и според потребности Ви.
 Вие сами решавате, кои продукти да изберете и преференциите, от които желаете да се
възползвате, а таксата е само една!
Програми

Основни характеристики и предимства

Месечна такса
Без такса откриване
Безплатно издаване на дебитна карта
Безплатна застаховка Помощ при пътуване
Пътна помощ до 50 км в България
Програма за лоялност MyRewards
УП без такси
Теглене на всички АТМ без такси
Плащане на POS - без такси
Плащане на POS в чужбина - без такси
Теглене до 2 000 лева/дневно - без такси
Вътрешно-банкови преводи клон - без такса
Вътрешно-банкови преводи ИБ - без такса
SMS известие над 100 лева - без такса
Междубанкови преводи в клон
Междубанкови преводи през ИБ
Входящи валутни преводи без такса
Втора стандартна РС във валута (EUR/USD)
`- без такса отриване
`- без месечна такса обслужване
Входяща такса СпестИнвест - без такса
Кредитни карти
`- без такса разглеждане на заявление
`- без годишна такса, докато ползва пакета
- 50 лв. годишна такса
Специални условия за Овърдафт
Без месечна такса по с-ка, обслужваща кредит
Специални условия за ПК и ЖК при превод на РЗ
Достъп до ВИП салон летище София и Виена с MC World

Моят Престиж

Моето Предимство

Изберете престижът и
Изберете гъвкавост и
специалното обслужване удобство, в съчетание с
с ексклузивнота World
висок клас дебитни и
Debit MasterCard
кредитни карти
20 лева
v
MC World
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
5 месечно
10 месечно
v
v
v
v
v

10 лева
v
MC Gold
v
``v
v
v
`v
v
v
v
```v
v
v
v

MasterCard World, Visa
Gold, MasterCard Premium
или Visa Premium

MasterCard World или VISA
Gold

v
MasterCard World, Visa
Gold
MasterCard Premium или
Visa Premium
v
v
v
v

v
``v
v
v
`-

*По пакетна програма "Моят престиж" може да бъде издадена само една кредитна карта, по желание на клиента, при посочените
такси
**Стандартна годишна такса без програма "Моят престиж" за кредитни карти MasterCard Premium и Visa Premium e BGN 169

Годишни лихвени проценти по програма "Моят Престиж"
Дневно салдо
0 – 9 999.99
10 000 – 399 999.99
Над 400 000

BGN
0.10%
0.35%
0.10%

Минималнo салдо/сума за откриване – 50 BGN
Депозитни и спестовни продукти
Нов срочен „Депозит 30“
BGN
0.60%

30 месеца

EUR
0.60%

USD
0.60%

Минималнo салдо/сума за откриване – 20 000 BGN/EUR/USD
По депозита могат да се довнасят и теглят суми до 30% (тридесет на сто) от първоначално депозираната сума по всяко време от 30м срок на
депозита и при условие, че не се нарушава минималното салдо. Условията и лихвените проценти за Депозит 30 са валидни за първия договорен
срок. На падеж депозитът се подновява автоматично при условията и лихвени проценти на 12м Стандартен срочен депозит в съответната валута,
съгласно
актуалния
Лихвен
бюлетин
за
физически
лица
към
датата
на
падеж.
Предложението е предназначено за всички настоящи и бъдещи клиенти на банката, като тези, които желаят да открият Депозит 30 със средства
от разплащателни/спестовни/депозитни сметки, следва да ги увеличат с минимум 25%.

USD Депозит Плюс
USD
0.50%

12 месеца
Минимално салдо – 25 000 USD

По депозита могат да се довнасят суми през първите два месеца след откриване. Лихвата за целия срок на депозита се изплаща авансово два
месеца след датата на откриване на депозита. Условията и лихвените проценти по USD Депозит Плюс са валидни за първия договорен срок. На
падеж депозитът се подновява автоматично при условията и лихвен процент на 12м Стандартен срочен депозит в щатски долар (USD), съгласно
актуалния Лихвения бюлетин за физически лица към датата на падеж.

Комбиниран продукт – срочен депозит „СпестИнвест Плюс”
6 месеца

BGN

EUR

12 месеца

USD

СпестИнвест Плюс 85/15

0.45%

0.45%

СпестИнвест Плюс 80/20

0.50%

СпестИнвест Плюс 70/30

0.50%

0.50%

СпестИнвест Плюс 70/30

0.55%

СпестИнвест Плюс 50/50

0.60%

0.60%

Минимално салдо по Комбиниран продукт – 5 000 BGN/EUR
За депозитната част – 4 250 BGN/EUR при съотношение депозит/инвестиция във взаимен фонд, предлаган от Пощенска банка 85/15, 3 500
BGN/EUR при съотношение 70/30 и 2 500 BGN/EUR при съотношение 50/50. Лихвените проценти по депозит "СпестИнвест Плюс" са валидни за
първия договорен срок, след което средствата по него ще се олихвяват при съответните условия и лихвени проценти за стандартен 6м депозит в
BGN/EUR или 12м стандартен депозит в USD , съгласно т.1.1 от настоящият Лихвен бюлетин.

КРЕДИТНИ КАРТИ
Вземете картата която отговаря на вашите нужди без такса за разглеждане на заявление!



Безконтактна Mastercard World Premium/ Mastercard World /Mastercard Standard
VISA Gold/Classic

VISA
Валута
Безлихвен
гратисен период

лева

Mastercar
Mastercar
Mastercar d World
VISA Gold
d
d World
Premium
Standard
лева

лева

лева

лева

до 50 дни до 50 дни до 50 дни до 50 дни до 50 дни

Преференциален
фиксиран годишен
лихвен процент

17.90%

16.90%

17.90%

16.90%

Годишна такса

45 лв.

100 лв.

45 лв.

80 лв.

16.90%
169 лв.

Предлагаме Ви:
 Безплатно автоматично участие в една от най-щедрите програми за лоялност „Моите награди“
MyRewards, с която печелите парични награди.
 Мобилно приложение MyCard, с което бързо откривате най-близките до вас обекти на търговски
партньори и отстъпки.
 Безплатен застрахователен пакет с широки покрития „Помощ при пътуване и злополука“.
За кредитна карта Mastercard Standart, и Visa Classic ГПР е е изчислен при следните условия и допускания:
1) кредитен лимит от 3 000 лв. е усвоен изцяло чрез теглене на пари в брой на банкомат на Пощенска банка при годишен лихвен процент
18.9%%; 2) начислени: такса за разглеждане на заявление за кредитна карта 45 лв. и такса за използване на картата за теглене на пари в
брой 3% от стойността на транзакцията + 3 лв.; 3) изплащане на усвоения лимит на 12 равни по размер месечни вноски, всяка в размер на
287,83 лв. Обща дължима сума от клиента: 3 453,92 лв., ГПР е 31,73%.
За кредитна карта Visa Gold ГПР е изчислен при следните условия и допускания: 1) максимален кредитен лимит от 3 000 лв. усвоен изцяло
чрез теглене на пари в брой на банкомат на Пощенска банка при годишен лихвен процент 17,9% 2) начислени: такса за разглеждане на
заявление за кредитна карта 100 лв. и такса за използване на картата за теглене на пари в брой - 3% от стойността на транзакцията +
3 лв.; 3) изплащане на усвоения лимит на 12 равни по размер месечни вноски, всяка в размер на 290,98 лв. Обща дължима сума от клиента: 3
491,77 лв., ГПР е 35,23%.
За кредитна карта Mastercard World ГПР е изчислен при следните условия и допускания: 1) кредитен лимит от 3 000 лв. e усвоен изцяло чрез
теглене на пари в брой на банкомат на Пощенска банка при годишен лихвен процент 17,9% 2) начислени: такса за разглеждане на заявление
за кредитна карта 80 лв. и такса за използване на картата за теглене на пари в брой - 3% от стойността на транзакцията + 3 лв.; 3)
изплащане на усвоения лимит на 12 равни по размер месечни вноски, всяка в размер на 289.31 лв. Обща дължима сума от клиента: 3 471,77
лв., ГПР е 33,46%.
За кредитна карта Mastercard World Premium - ГПР е изчислен при следните условия и допускания: 1) кредитен лимит от 5 000 лв. e усвоен
изцяло чрез теглене на пари в брой на банкомат на Пощенска банка при годишен лихвен процент 17,9% ; 2) начислени: такса за разглеждане
на заявление за кредитна карта 169 лв. и такса за използване на картата за теглене на пари в брой - 3% от стойността на транзакцията
+ 3 лв.; 3) изплащане на усвоения лимит на 12 равни по размер месечни вноски, всяка в размер на 485 лв. Обща дължима сума от клиента: 5
819,94 лв., ГПР е 35,25%.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ С ПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Ексклузивна оферта за потребителски кредит1
Офертата е валидна за кредит в размер от 40 000 лева и срок на изплащане 10 години.
Параметри на кредита:
• 4.95% - лихвен процент за първите 5 г. (Преференциални условия до 31.08.2017г.);
• 5.95% - лихвен процент за останалите 5 г. от срока по кредита (Преференциални условия до
31.08.2017г.);
• Променлив лихвен процент (базиран на 6 месечен Софибор):
• Изискване за превод на работна заплата по Пакетна програма;
• Валута: лева;
• Размер на кредита: 40 000 лева;
• Срок на кредита: 10 години;

Стандартен потребителски кредит2
Параметри на кредита:


Плаващ лихвен процент (базиран на 6 месечен Софибор)3



от 5.75% до 6.75% със застраховка „Защита на плащанията“, пакетна програма за банково
обслужване и превод на работна заплата в банката
 От 8.75% до 9.25% със застраховка „Защита на плащанията“ и без задължителен превод на работна
заплата в банката
 Валута - лева
 Максимален размер до: 40 000 лева
 Максимален срок: до 10 години
С предлаганите от Пощенска банка потребителски кредити, може да разчитате на:
 Бърза и улеснена процедура по кандидатстване и оценка
 Възможност за експресно усвояване до 3 часа4 при искане за кредит, подадено в клон на банката
 Бърз отговор в рамките на 2 работни часа
 Получаване на SMS уведомление за изготвено становище по Вашето искане за кредит
 Ускорено усвояване на средствата - до 1 работен час, след одобрение и подписване на договор за
кредит
 Възможност за обединение на задълженията - плащате една, по-ниска вноска, в една банка
Такси и комисиони:
 Такса за разглеждане на искане за кредит – от 50 лв. до 400 лв. в зависимост от исканата сума5
 Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка, разкрита по потребителски кредит – 3.50
лева (0 лева при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково
обслужване: "Моето Семейство", "Моето Предимство" или "Моят Престиж", вместо посочената
такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката)
1

Пример: ГПР 7.04%, изчислен за потребителски кредит в размер 40 000 лв. с включена месечна застраховка „Защита на плащанията“ , за
срок от 120 месеца, при променлив лихвен процент от 4.95% за първите 5г. и 5.95% за остатъчния период на кредита (при превод на
работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство") и с включени такса за разглеждане на искане за
кредит 400 лв., такса за пакетна програма „Моето семейство“ – откриване 3 лв. и месечна 6,95 лв. Общата дължима сума е 55 249.19 лв, с
месечна вноска за първите 5г. в размер на 423.29 лв. и месечна вноска в размер на 433.64 лв. за останалия период на кредита.
2

Пример: 6.25% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева с размер 15 000 лв, с равни вноски, при превод на работна
заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма., за срок от 84 месеца и с включени: такса за разглеждане на искане за кредит
300 лева, такса за пакетна програма „Моето семейство“– откриване: 3 лв. и месечна: 6,95 лева. Общата дължима сума е 22 348.34 лв., с
месечна вноска 240.05 лв., ГПР e 10.90%..
3

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За
референтен лихвен процент се ползва следния лихвен индекс: за кредити в лева 6-месечен SOFIBOR, за кредити в евро 6-месечен EURIBOR.
Стойностите на лихвените индекси, обявени на 15януари 2017 са: 0.323% за 6-месечен СОФИБОР, -0.234% за 6-месечен EURIBOR. Лихвената
надбавка се договаря индивидуално и се определя в зависимост от финансовия профил на клиента. За да получите Вашата индивидуална
оферта, посетете удобен за Вас клон на банката.
4

Експресното усвояване на потребителски кредит е за клиенти на трудов договор и не е приложима при обединение на задължения, както и
при кандидатстване онлайн. В рамките на 2 работни часа банката разглежда искането за кредит от въвеждането му и уведомява
клиента за изготвеното становище по искането.Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно
време между 08.30-17.00 часа. Пълните условия на www.postbank.bg
5

Таксата е дължима на 2 етапа: 10 лева при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата при усвояване на кредит: От 500 до 2
500 лева – 50 лева; от 2 501 до 5 000 лева – 100 лева; от 5 001 до 10 000 лева - 200 лева ; от 10 001 до 20 000 лева – 300 лева; от 20 001 до
40 000 - 400 лева; При експресно разглеждане на искане 30 лева при кандидатстване, а останалата част от сумата при усвояване на
кредит. От 500 до 2 500 лева – 70 лева ; От 2 501 до 5 000 лева -120 лева; От 5 001 до 10 000 лева -220 лева ;от 10 001 до 20 000 – 320 лева

ОВЪРДРАФТ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СМЕТКА
• 0% лихва за първите три месеца от датата на подписване на договора за овърдрафт**
• 11.95% до 12.45% лихвен процент – в съответствие с профила на клиента и включването
или не на пакетната програма за банкова обслужване
•
•
•
•

Лимити - до 6 нетни заплати, максимален размер до 7 000 лева
Срок - 12 месеца с опция за автоматично удължаване за същия срок
Такса за разглеждане на искане за кредит, в зависимост от исканата сума*
Такса за оценка при удължаване на овърдрафт – 1% върху разрешения размер, но не помалко от 10 BGN

*Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата при усвояване на кредит: от 200 до
1 000 лв - 15 лв; от 1 001 до 4 000 лв – 30 лв; от 4 001 до 7 000 лв - 50 лв; от 7 001 до 10 000 лв –70 лв; от 10 001 до 20 000 лв – 100 лв; над 20 000
лв - 175 лв.

** Офертата е валидна за подадени заявления до 31.08.2017 г.
ГПР е 15.35 % за потребителски овърдрафт изчислен при следните допускания: размер 3 000 лв. усвоен изцяло в началото на срока и
погасяван на равни месечни вноски, всяка в размер на 267,18 лв. за срок от 12 месеца, променлива годишна лихва 12.45% и такса за
разглеждане на искане за кредит 30.00 лева, общата дължима сума е 3 236.15 лв. При превод на работна заплата по разплащателна сметка
с дебитна карта, разкрита в банката по една от пакетни програми („Моето Банкиране“, „Моето семейство“, „Моите финанси“, „Моето
предимство“ или „Моят престиж“), лихвения процент е в размер на 11,95%.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЖИЛИЩНО-ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
Нашите жилищно-ипотечни кредити предлагат гъвкави финансови решения, които Ви дават възможност
за:
 Покупка на собствено жилище
 Финансиране на Вашите планове за ремонт и подобрения в дома
 Обединяване на задължения, обзавеждане на дома, образование или ежедневни нужди
 Рефинансиране на жилищно-ипотечни кредити
Промоционални условия при кандидатстване от 02.05.2017 г. до 31.07.2017 г.*

Лихвен процент

Жилищен кредит
"4естито" с
фиксирана лихва
за първите 5
години само в
евро

Спестовен
жилищен кредит
лева/ евро

Потребителски
кредит с ипотека
по програма
"Повече днес"
лева/ евро- без
разходи за
вписване и
учредяване на
ипотека за
кредити заявени
до 30.08.2017г.

4.35% фиксирана лихва за
първите 3 години
4.75% плаваща лихва за
останалия период

4.15%(Първоначална плаваща
лихва)
3,55% (Плаваща лихва при
максимална отстъпка в
зависимост от средномесечния
баланс по сметки на клиента в
банката)

4.35% плаваща лихва

Срок

до 35
години

до 35
години

до 25
години

Размер на
кредита до:

250 000 евро;
мин. 5 000 евро

500 000 лева;
мин.15 000 лева

100 000 лева;
мин. 10 000 лева

Такси

• 75 лв. такса за оценка на
кредитоспособността**;
• 150 лв. такса за оценка на
имот;
• 200 лв. такса за анализ на
обезпечението (когато
имотът, предмет на анализа,
е с до две промени в
собствеността).
• ТПП- 1% от предсрочно
погасената сума, при
погасяване преди
изплащането на 12 месечни
вноски от усвояването на
кредита

• 75 лв. такса за оценка на
кредитоспособността**;
• 150 лв. такса за оценка на
имот;
• 200 лв. такса за анализ на
обезпечението (когато
имотът, предмет на анализа,
е с до две промени в
собствеността).
 ТПП- 1% от предсрочно
погасената сума, при
погасяване преди
изплащането на 12
месечни вноски от
усвояването на кредита
• 75 лв. такса за оценка на
кредитоспособността**;
• 150 лв. такса за оценка на
имот;
• 200 лв. такса за анализ на
обезпечението (когато
имотът, предмет на анализа,
е с до две промени в
собствеността).
Таксите не са дължими при
кредит за обединяване на
задължения/
рефинансиране

Финансиране до

85% от пазарната
оценка на имота

85% от пазарната
оценка на имота

70% от пазарната
оценка на имота

 Без разходи за вписване и
учредяване на ипотека;
 ТПП- 1% от предсрочно
погасената сума, при
погасяване преди
изплащането на 12 месечни
вноски от усвояването на
кредита

* С изключение на изрично посочените срокове на валидност в настоящата оферта.
** Таксата е в размер на 75 лв. при оценка на доходи от трудови и служебни правоотношения. Такса при доказани доходи от други източници - 100 лв., при
доходи от чужбина – 200 лв.
Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен
процент се ползва следния лихвен индекс: за кредити в лева 6-месечен SOFIBOR, за кредити в евро 6-месечен EURIBOR. Стойностите на лихвените индекси,
обявени на 13 януари 2017 са: 0.323% за 6-месечен СОФИБОР, -0.234% за 6-месечен EURIBOR, с приложима стойност 0%. Лихвената надбавка се договаря
индивидуално и се определя в зависимост от финансовия профил на клиента. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на
банката.
Жилищен кредит „4естито“ в евро за клиенти с официален нетен месечен доход от 2000 до 4000 лв.
ГПР е 4,81% за 80 000 евро за срок от 30г. при Жилищен кредит „4естито“ при 4.35% фиксиран лихвен процент за първите пет годи ни и 4.75% променлив
годишен лихвен процент, формиран на лихвена база 6-месечен Euribor + фиксирана надбавка, с превод на работна заплата и ползване на пакетна програма
„Моето семейство“ и такси и комисиони: еднократна такса за откриване на програма "Моето семейство" 3 лв., месечна такса за поддръжка на програма
„Моето семейство“ 6,95 лева; 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността; 150 лв такса за оценка на имот.; 200 лв такса за анализ на обезпечението,
държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0.1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 150 100.21 евро; 360 бр. месечни вноски; мес. вноска е
399.33 евро за първите 5 години/ 415.94 евро за останалия период. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество и сключване на застрахователен
пакет „Живот“, като разходът за застраховките не е включен в ГПР.
„Спестовен жилищен кредит“ в лева за клиенти с официален нетен месечен доход от 2000 до 4000 лв.
Пример: при 3.75% променлив годишен лихвен процент за 80 000 лв. кредит за срок от 30 г. и при поддържане на 10 001 лв. средно мес. салдо по сметки на
клиента в банката за целия период на кредита, с превод на работна заплата по сметка разкрита по програма "Моето семейство", с включени такси и
комисиони: 3 лв. еднократна такса за откриване и 6,95 лв. месечна таксa за обслужване на програма "Моето семейство; 75 лв. такса за оценка на
кредитоспособността; 150 лв. такса за оценка на имот, 200 лв. такса за анализ на обезпечението, държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0.1% от
сумата на кредита. ГПР е 4,03%, общата дължима сума е 139 185.80 лв.; 360 бр. месечни вноски; мес. вноска е 371.61 лв. Необходима е застраховка на
ипотекираното имущество и сключване на застрахователен пакет „Живот“, като разходът за застраховките не е включен в ГПР.Потребителски кредит с
ипотека по програма „Повече днес“ за клиенти с официален нетен месечен доход от 2000 до 4000 лв.ГПР: 4.66%, при 4,35% променлив годишен лихвен процент,
формиран от 6-месечен СОФИБОР + фиксирана надбавка с превод на работна заплата и ползване на пакетна програма „Моето семейство“ при 80 000 лева
кредит за 25г.; 300 бр. месечни вноски; Месечната вноска е 439,51 лева, общата дължима сума е 134 147.01 лева, такси и комиси они, дължими по кредита:
еднократна такса за откриване на програма "Моето семейство" 3 лв., месечна такса за поддръжка на програма „Моето семейство“ 6,95 лева; 75 лв. такса за
оценка на кредитоспособността; такса за оценка на имота 150 лева, такса за анализ на обезпечението 200 лева,, държавна такса за вписване на ипотека
(поема се от банката) в размер на 0.1% от сумата на кредита. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество и сключване на застрахователен
пакет „Живот“, като разходът за застраховките не е включен в ГПР.
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