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Специална оферта

Лесно е

да напредваме,

с повече лична

отдаденост.

#UniCredit4You

Персонално банково обслужване за служители на    

НЕОХИМ АД, НЕОХИМ - ПРОТЕКТ ЕООД
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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) *1.50 лв. 2.50 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 1.50 BGN при превод на работна заплата.  

Настоящата оферта е валидна до 31.03.2021г.

След този срок  банката си запазва правото да ги актуализира, за което ще Ви уведомим допълнително.

* Банката си запазва правото с промяна на тарифата да променя стойността на месечната такса. Пакетът се открива изцяло дистанционно и само за 

нови клиенти на банката.

Дигитален пакет "Клик"

*20% допълнителна отстъпка от крайната цена на Модула при включени минимум 2 (два) допълнителни продукта към основен пакет, съгласно 

действащата тарифа. Банката си запазва правото с промяна на тарифата да променя стойността на месечната такса. Цена при превод на работна 

заплата-6.10 BGN за първите 3 (три) месеца и 5.30 BGN за следващите. 

Банкови продукти и услуги Предложение
По тарифа на банката, 

месечно 

Разплащателна сметка с дебитна карта и Мобилно банкиране Безплатно 2.50 лв.

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

Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева, наредени по 

електронен канал
Безплатно

1.50 лв.
(за 3 бр.)

Стойност на месечните такси *1.60 лв. 4.90 лв.

Банкови продукти и услуги
Примерна

комбинация

По тарифа на 

банката, месечно 

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

банкиране
Безплатно 2.50 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.)

Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева, наредени по електронен 

канал
Безплатно

1.50 лв. 
(за 3 бр.)

Стойност на месечните такси *5.30 лв. 9.40 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 4.99%*

Такса 220 лв.

Обезпечение Без поръчители**

Потребителски кредити в лева

Ипотечни 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 31.03.2021г. .

След този срок  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

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 31.03.2021г. .

След този срок  банката си запазва правото да ги актуализира, за което ще Ви уведомим допълнително.

Параметри - MasterCard Standard

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.

Международна безконтактна кредитна карта, с която разсрочвате всяка своя покупка на стойност над 100 лв. за срок от 3 до 36 месеца.

Кредитни карти
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На Ваше разположение

Свържете се с нас за всички финансови въпроси и консултации:

Град Лице за контакт Телефон Email

Гр. Димитровград Росица Добрева – Директор филиал 0894/552772 Rositsa.Dobreva@UniCreditGroup.BG

Гр. Хасково Ива Иванова – Директор филиал 0894/501058 Iva.Ivanova@UniCreditGroup.BG

Изберете кога и по какъв начин да направим индивидуална консултация или 

онлайн презентация в Skype, Viber, Webex.

Магдалена Велева 

Регионален експерт пейрол клиенти

УниКредит Булбанк

+359 884 138 822

Magdalena.Veleva@UniCreditGroup.BG


