
Предложение от ОББ АД



 Безплатно откриване на сметка

 Без минимално салдо по сметка

 Безплатно издаване и преиздаване на международна
дебитна карта с ЧИП с висока степен на защита

 Безплатно SMS известяване за извършени транзакции

 Безплатно инсталиране и поддържане на интернет
банкиране

 Безплатна вноска на суми на каса и банкомат на ОББ

 Безплатно прехвърляне на суми между картова и друга
сметка на банкомат на ОББ

 Изгодно олихвяване по сметка

„Комфорт“:

Сума Лихва

До 500.00 BGN 1.3%

От 500.01 до 1000.00 BGN 0.8%

Над 1000.01 BGN 0.3%

Сметка Комфорт



Дебитна карта

 Безплатно плащане чрез ПОС на ОББ

 Безплатно плащане чрез ПОС на друга Българска банка

 Лимит за теглене на банкомат - до 2 000 BGN

 Лимит за плащане на ПОС – до 10 000 BGN



Кредитни продукти

Овърдрафт

Потребителски кредит

Покупка на жилищен имот / ипотечен кредит

Отворен кредит

Кредитни карти



Кредитни продукти

Овърдрафт

 Гъвкава форма на кредит за бърз и лесен достъп до

средства с помощта на дебитна карта

Максимален размер- до 3 нетни работни заплати

 Срок от 1г. с автоматично подновяване

 Без такса кандидатстване до 30.06.2015г.

 Атрактивни лихвени нива



 Краткосрочен или дългосрочен кредит за текущи нужди

 Лесен и бърз начин на кандидатстване

 Без такса кандидатстване до 30.06.2015г.

 Възможност за кредитиране до 70 000 лв.

 Срок до 10 години

 Без такса за предсрочно погасяване

Кредитни продукти

Потребителски кредит



Кредитни продукти

 Потребителски кредит с равни месечни вноски и

фиксирана лихва за целия период на кредита

 Без такса разглеждане на документи до 30 юни 2015г.

 Размер до 20 000 лв. Срок до 5 години

 Лихвен процент – 9.95%

 Без изискване за превод на работна заплата

Потребителски кредит – Фиксирана лихва



Кредитни продукти

Отворен кредит

 Вие определяте каква сума да използвате и на

какви вноски да я връщате. Усвояването на средства

помощта на карта на банкомат на ОББ.

 Без такса за разглеждане до 30 юни 2015г.

 Размер- от 1 000 лв. до 10 000 лв.

 Срок- 2 г. с автоматично подновяване

 Без такса за теглене и внасяне на банкомат на ОББ

 Промоционална лихва – 6.9% за първите 3 м.



Кредитни продукти

Покупка на жилищен имот / ипотечен кредит

 Без такса за кандидатстване

 Размер до 500 000 лв. / 250 000 евро

 Срок на кредита до 35 години

 Преференциален лихвен процент

 Финансиране до 85% в лева и евро

 Без такса за предсрочно погасяване със собствени

средства



 Visa / MasterCard с размер до 10 000 лв.

 Срок от 2 години с автоматично подновяване

 Гратисен период до 45 дни за извършени покупки

 Преференциален лихвен процент, при превод на работна

заплата

 Възможност за автоматично плащане на комунални услуги

 Безплатно електронно банкиране и възможност за безплатен

достъп до електронно извлечение UBB Pay

 Лоялна програма за картодържатели - Печелите

докато пазарувате - натрупвате бонус, с който намалявате

стойността на следващи покупки в търговските обекти,

включени в програмата.

Кредитни продукти

Кредитни карти

https://www.ubbpay.bg/
http://ubb.bg/bg-BG/FCK/571


Кредитни продукти

Кредитни карти – Предимства

 Лоялна програма

 Възможност за покупки на 6 или 12 равни месечни вноски

при 0% лихва в избрани търговски обекти и разсрочено

плащане на застраховки–Гражданска и Автокаско.

 Безплатна услуга- UBB 3-D Secure за предпазване от

измамни транзакции в Интернет

 Регулярни кеш бек кампании при разплащане с

кредитната карта

 Регулярни промоционални кампании за картодържатели

на ОББ

 Без такса за плащане при търговци в чужбина



 Лице за контакт – Елица Миланова 02/8113178

 Клон – Кн. Мария Луиза

 На сайта на банката

www.ubb.bg

ОББ контакти

Информация относно продуктите и услугите на ОББ може да получите:

http://ubb.bg/bg-BG/Home

