
 
 

 

 

Уважаеми клиенти, 

Следвайки прозрачна политика и ангажираност към вас, бихме искали да ви уведомим, че 

считано от 15.03.2018 г. предстоят промени в Общите условия за кредитиране на Банката. 

Промените ще засегнат само нови и предоговорени, след влизане на промените, кредитни 

сделки в лева за физически лица и за лица, осъществяващи стопанска дейност.  

 

Какви са промените?  

На база законови изисквания, приети от Европейския съюз е взето решение за включване на 

алтернативен годишен лихвен процент по всички кредитни продукти в лева, който да бъде 

приложен само, в случай че бъде прекратена котировката на СОФИБОР и той не бъде заменен 

от регулатора с друг индекс.  

 

Как се формира лихвата по кредити в момента? 

Формулата за определяне на ГЛП (Годишен лихвен процент) за кредити в лева към настоящия 

момент е както следва: 

СОФИБОР + фиксирана надбавка = ГЛП   

 

Как ще се формира лихвата по новоотпуснати кредити след 15.03.2018г.? 

Кредитите ще продължат да се отпускат на база индекс СОФИБОР. 

При евентуално прекратяване котировката на СОФИБОР индексът ще бъде заменен с ОЛП 

(Основен лихвен процент) и формулата за определяне на ГЛП ще изглежда по следния начин: 

 ОЛП + фиксирана надбавка = ГЛП   

 

Какво е ОЛП? 

Основният лихвен процент се определя самостоятелно от БНБ от 04.02.1991 г. В известен 

смисъл той е както „регулатор” на цената на парите в една икономика. Към настоящия момент 

стойността на ОЛП е 0.00 %. 

 

Ще се промени ли начина на формиране на лихвата по съществуващи кредити? 

Промяната в условията важи само за нови кредити, отпуснати считано от 15.03.2018г. и за 

съществуващи кредити, за които предстои предоговаряне на параметри. 

При евентуална замяна на SOFIBOR с ОЛП, действащият лихвен процент по кредитите ще се 

запази,  което ще доведе до промяна в прилаганата надбавка.  

 



 
 

 

 

Какво се изисква от страна на клиентите? 

Не са необходими действия от страна на клиентите.  

За своите клиенти физически лица, Банката предоставя преддоговорна информация, целяща да 

информира кредитополучателите за всички детайли по сделката, която предстои да бъде 

сключена. 

 

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация, моля, обърнете се 

към обслужващия ви специалист или в най-близкия офис на Банката. 

 

 


