Оферта за клиенти на ПОК ОББ

Здравейте,
Подготвихме за Вас тези условия от Обединена Българска Банка, част от групата KBC, за да се
чувствате по-комфортно в голямото ни общо семейство!

За лесно и удобно банкиране във Вашето ежедневие:
 Открийте разплащателна сметка в лева с по-ниски месечни такси* - за клиенти на ПОК ОББ , които
открият разплащателна сметка в ОББ , със задължителен превод на работна заплата:
 0.60 лв. месечна такса, включваща разплащателна сметка, дебитна карта, онлайн и мобилно
банкиране;
 по избор - 5 безплатни смс-а месечно или неограничен брой пуш съобщения след всяка
транзакция с карта;
 без такса за плащане на битови сметки чрез онлайн и мобилно банкиране;
 без такса за неограничен брой тегления на всички банкомати на ОББ;
 0.80 лв. за теглене на банкомат на други банки в страната;

*Офертата е валидна за ново привлечени клиенти, които открият своята сметка за превод на заплата в ОББ.
Банката си запазва правото да приложи стандартните условия съгласно действащата Тарифа за такси и
комисионни при липса на регулярни постъпления по сметката в срок от 6 месеца след откриването й.

За специалните Ви планове:
 Потребителски кредит „За обединяване на задълженията“ - за клиенти на ПОК ОББ с превод на
работна заплата:
 За суми от 1 000 до 70 000 лв.
 Срок до 120 месеца
 20% отстъпка от такса за обработка на документи според Тарифата на ОББ
Научете каква е Вашата индивидуална оферта - лихва и ГПР, като направите запитване чрез
този линк и попълните Вашите данни. В полето Декларирам, че съм насочен от партньор с код* да
въведете „ПОК ОББ“.
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За да закупите своя мечтан имот
 Специално предложение при подаване на искане за ипотечен кредит до 30.06.2022 г.:
Ипотечен кредит за покупка на жилище

 Променлив лихвен процент 2.45% при превод на работна заплата, сключване на застраховка
Живот към кредита в ДЗИ и наличие на пенсионно осигуряване в Универсален, Професионален
или Доброволен пенсионен фонд в ПОК ОББ, с възможност за допълнителни индивидуални
отстъпки според Вашия профил.

Ипотечен кредит за рефинансиране на кредит от друга банка

 Променлив лихвен процент 2.45% при превод на работна заплата, сключване на застраховка
Живот към кредита в ДЗИ и наличие на пенсионно осигуряване в Универсален, Професионален
или Доброволен пенсионен фонд в ПОК ОББ, с възможност за индивидуални отстъпки според
Вашия профил.
 Сключване на застраховка на имота, предложен за обезпечение по кредита, за сметка на Банката
за целия срок на кредита
 Без такса документарен анализ на обезпечението
 Поемане от ОББ на нотариалната такса за учредяване на ипотека при кредит за рефинансиране

Вид ипотечен
кредит за:

ГПР*

Срок в
месеци

Променлив
Сума на
лихвен процент кредита

Размер на
месечна
вноска

Обща
дължима
сума

Покупка

2.64%

360

2.45%

100 000

392.54 лв.

144 054.64 лв.

Рефинансиране

2.50%

360

2.45%

100 000

392.54 лв.

141 722.40 лв.

*При изчисляване на ГПР при кредит за покупка са включени: Такса за документарен анализ на
обезпечението по ипотечен кредит - 200 лева; такса за оценка на обезпечението - 130 лева (за
апартамент); такса за заличаване на ипотека – 60 лева; такса за откриване на разплащателна сметка - 2.00
лева; месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта – 0.60 лева
и застрахователна премия на недвижимия имот, изчислена като процент от застрахователна сума, равна
на 100% /сто процента/ от размера на непогасената главница по кредита, общо дължима застрахователна
премия на недвижимия имот при кредит в размер на 100 000 лева - 2172.24лева. При изчисляване на
ГПР при кредит за рефинансиране са включени: такса за оценка на обезпечението - 130 лева (за
апартамент); такса за заличаване на ипотека – 60 лева; такса за откриване на разплащателна сметка - 2.00
лева; месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта – 0.60 лева. В ГПР в
представителните примери не са включени нотариални такси за учредяване, подновяване, промяна и
заличаване на ипотеката и държавна. такса, дължими от кредитополучателя, защото същите не са
известни на Банката. Дължимите застрахователни премии по доброволна застраховка „Живот“ в
застрахователно дружество – партньор на Банката се издължават с месечни вноски, които се изчисляват
като 0.03583% от непогасената главница по кредита.

Научете каква е Вашата индивидуална оферта от линка и въведете в полето Декларирам, че
съм насочен от партньор с код: „ПОК ОББ“.
Очакваме Ви!
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