Предоставяне на кредити по Програма за гарантиране на безлихвени
кредити
1. Кой може да кандидатства за безлихвен кредит?
Физически лица, които са/са били на трудов договор или са регистрирани като самоосигуряващи се
лица и за тях са изпълнени следните условия:
За лицата на трудов договор:
• при липса на друга причина, освен Пандемията, респективно Извънредното
положение/Извънредната епидемична обстановка/Ограничителни противоепидемични
мерки, са преустановили полагането на възмезден труд за своя работодател и са/ са били в
неплатен отпуск
•

имат общо поне 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. и
датата на кандидатстването за кредит.

За самоосигуряващите се лица:
• като последица от Пандемията, респективно Извънредното положение/Извънредната
епидемична обстановка/Ограничителни противоепидемични мерки са прекъснали
дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица или търпят поне 20% спад в
доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на
2020 г. или 2021г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите им през
съответното избрано от тях тримесечие от 2019 г. или от 2020 г.
За всички кредитоискатели, независимо дали са на самоосигуряващи или на трудов договор:
• към датата на кандидатстване за кредит, за тях да са декларирани и/или платени осигуровки
от работодател, дължими за периода на трудовото правоотношение след 01.01.2020 г.
включително
• ще възобновят/ са възобновили упражняването на дейност, респективно са се върнали на
работа/продължили са да работят, след прекратяване на неплатения отпуск.
2. Какви са условията на кредитите по Програмата?
• Лихвен процент върху редовната главница – 0%
• Максимален размер на кредита – 6 900 лв.
• Максимален срок за издължаване – 60 месеца
• Гратисен период - минимум 6 месеца, максимум 24 месеца
• Валута – лева
• Без такси и комисиони във връзка с разглеждането и отпускането на кредита, за неговото
управление и погасяване, вкл. и за предсрочно погасяване. Разходите за откриване и
обслужване на разплащателна сметката, обслужваща кредита, са съгласно действащата
Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.
• Начин на издължаване – равни месечни вноски след изтичане на гратисния период
• Обезпечение – не се изисква
3. Какви са необходимите документи?
•

Заверено копие от документ за самоличност – лична карта или паспорт

•

Искане за кредит (по образец на ББР)

•

Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката

•

Други документи, от които се установява наличието на условията за отпускане на кредит по
Програмата, при необходимост.

4. До кога може да се кандидатства за безлихвен кредит?
За кредити по Програмата на Българска банка за развитие, може да кандидатствате до
30.06.2021г.
5. Как се кандидатства?
Във всички офиси на Райфайзенбанк.

