MASTERCARD GOLD
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от ЗПК
Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит
и издаване и ползване на кредитна карта:
Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор и не
задължава кредитора да Ви предостави кредитния продукт, за който се отнася тази информация.
Част І. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник:
1. Кредитор
2.Адрес
3.Телефонен номер*
4.Електронен адрес*
5.Факс*
6.Интернет страница*

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България, ЕИК: 204915054
Гр. София, П.К.1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 14
070011811
contacts@bnpparibas-pf.bg
02/4899866
www.bnpparibas-pf.bg

Част ІІ. Описание на основните характеристики на съответния кредит:
1. Вид на кредита
2. Общ размер на кредита (Максималният размер
(лимитът) или общата сума, предоставена по
договора за кредит)
3. Условия за усвояване на кредита (Как и кога ще
получите парите)
4. Срок на договора за кредит
5. Указания за размера, броя, периодичността и
датите на погасителните вноски
6. Общата сума, която следва да заплатите
(Общият размер на кредита (главницата) заедно с
лихвите и разходите, които могат да възникнат във
връзка с Вашия кредит)

Част ІІІ. Разходи по кредита:
1. Лихвеният процент по кредита и условията за
прилагането му и ако е приложимо за съответния
вид кредит, различните лихвени проценти, които са
относими за кредита.
2. Годишен процент на разходите (ГПР)
Общите разходи за потребителя, настоящи или
бъдещи, изразени като годишен процент от общия
размер на предоставения кредит.
ГПР Ви дава възможност да сравните различни
предложения за сключване на договор за кредит.

Револвиращ потребителски кредит
Индивидуален кредитен лимит, не повече от 10
000.00 лв.
След активиране на кредитна карта, чрез АТМ и
ПОС трансакции
Безсрочен за револвиращия кредит, картата е с
валидност 3 г.
Минимална погасителна вноска не по – малко от 60
лв.
В зависимост от употребата, не повече от размера на
усвоения кредитен лимит, начислената лихва за
срока на ползване и таксите за съответните
трансакции
19%, фиксиран, период на олихвяване:до изплащане
на задължението
ГПР 25.79 % е изчислен чрез представителен пример:
усвоени 3000 лв. еднократно и изплатени 12 мес.
вноски*288,47 лв. (вкл. 6 лв. мес. такса за
обслужване), ОСП: 3461,64 лв. ГПР за всеки
конкретен договор за револвиращ кредит зависи от
използването на кредита и кредитната карта и
направените от Кредитополучателя плащания.
Не

3. Изисква ли се за получаване на кредита или за
получаването му при конкретно предлагани условия
задължително сключване на договор за:
- застраховка, свързан с договора за кредит, или
- друг договор за допълнителна услуга.
4. Свързани с договора разходи
Съгласно тарифата на Кредитора
4.
3. Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.
Цена на банков превод, според тарифата на
съответната банка
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4.4. Условията, при които посочените по-горе
разходи, свързани с договора за кредит, могат да се
променят.
4.6. Разходи, дължими при просрочени плащания
Наличието на неплатени вноски може да доведе до
сериозни неблагоприятни за Вас последици
(включително принудително изпълнение) и да
затрудни получаването на кредит в бъдеще.

При актуализация на тарифата на Кредитора
Законна лихва за забава – ОЛП обявен от БНБ, в
сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата
година плюс 10 процента на основание ПМС
№100/29.05.2012 г. (вкл. държавни такси, адв.
хонорар и др. съгл. действащото законодателство)

Част ІV. Други важни условия по договора за кредит
1. Право на отказ от договора
Да, в 14 календарни дни от сключване на договора
Вие имате право на отказ от сключения договор за
кредит в срок 14 календарни дни.
2. Предсрочно погасяване на кредита.Вие имате
Да
право по всяко време да погасите изцяло или
частично Вашите задължения по договора за кредит.
3.Кредиторът има право на обезщетение при
НЕ
предсрочно погасяване на кредита.
4.Извършване на справка в Централния кредитен
По преценка на Кредитора
регистър или в друга база данни, използвани в
Република България за оценка кредитоспособността
на потребителите. Когато кредиторът откаже да Ви
предостави кредит въз основа на извършена
проверка в Централния кредитен регистър или в
друга база данни по чл. 16, той е длъжен да Ви
уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от
извършената справка и за съдържащите се в нея
сведения за Вас. Това не се отнася за случаите,
когато предоставянето на тази информация е
забранено от европейското законодателство или е в
противоречие с изискването за обезпечаване на
обществения ред и сигурност.
5. Право на екземпляр от проекта на договор за
ДА
кредит. Имате право при поискване да получите
безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за
кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в
момента на поискването кредиторът не желае да
сключи договор за кредит с Вас.
Информацията в Част II т.7, 8,9, Част III т.4.1, т.4.2., т.4.5., част IV т.6., част V е неприложима за
този вид кредит.
За Кредитора: Мария Мангърова
Подпис и печат:
Длъжност: Мениджър продукти и услуги

Дата на документа е датата на получаването му
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