Референтни лихвени проценти
За кредити в лева
Референтният лихвен процент (РЛП) за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с
договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно
лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по
депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.
Лихвата в частта Референтен лихвен процент по текущо предлагани кредити в лева се преизчислява и
променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на 01 март и на 01 септември - „Дата на лихвено
преизчисляване“. Преизчисляването се прави съгласно последно обявената стойност на интернет
страницата на БНБ преди датите на лихвено преизчисляване.
В изпълнение Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г.
относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови
договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви
2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.)
(„Регламент (ЕС) 2016/1011“), Банката поддържа план за действие, в случай че референтният лихвен
процент се промени съществено или изчезне. Към настоящия момент приетия от Банката план за
действие е следният:
План за действие
В случай, че поради каквито и да е причини 5 дни преди Дата на лихвено преизчисляване, на сайта на
БНБ или друг заместващ сайт за последните три месеца, считано от месеца, следващ месеца, за който
има обявена стойност на Средносрочния лихвен процент по статистиката на БНБ не е публикувана
актуална стойност на Средносрочния лихвен процент по статистиката на БНБ, за стойност на
Референтен лихвен процент, ще бъде използван аналогична лихвена база в официалната парична
единица в България, налична на официалния интернет сайт на Европейската централна банка или друг
официален източник, а в случай, че липсва аналогична лихвена база за официалната парична единица
в България на официалния сайт на Европейската централна банка или друг официален източник, за
целите на определяне на Лихвата, за Референтен лихвен процент ще бъде използвана стойността на 6месечния EURIBOR, обявена на страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като
www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на
www.euribor.org или www.euribor-rates.eu) – 2 (два) работни дни (спот вальор) преди 01 март,
съответно 01 септември.
За кредити в евро
Референтният лихвен процент (РЛП) за кредити на ФЛ в евро е стойността на 6-месечен Euribor,
обявена на страницата на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или
www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или
www.euribor-rates.eu).
Лихвата в частта 6-месечен Euribor по текущо предлагани кредити се преизчислява и променя от
Банката 2 (два) пъти в годината, на 01 март и на 01 септември - „Дата на лихвено преизчисляване“.
Преизчисляването се прави съгласно стойността на 6-месечния EURIBOR, обявена на страниците на
общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на
друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu), два работни
дни преди 01 март и 01 септември.

Актуални стойности, които участват при определяна на лихвени
проценти по текущо предлагани кредити на физически лица

за кредити в лева

Стойност съгласно публикувана статистика на
БНБ преди 01 март 2022 г.

лихвен процент по депозити с договорен
матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от
Домакинства в български лева
за кредити в евро

0.02
Стойност за 01 март 2022 г.

EURIBOR 6 M

-0.488

Актуални стойности на референти лихвени проценти по съществуващи
кредити
Кредити в лева
Към момента актуалните стойности на лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3
(три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, който участва при определяне на лихвените
проценти по съществуващи кредити в лева е 0.02, последно обявена на интернет страницата на БНБ,
преди 01 март 2022 г.
Кредити в евро
Към момента актуалната стойноста на 6-месечен Euribor, които участват при определяне на лихвените
проценти по съществуващи кредити в евро е:
•

стойността на 6- месечния EURIBOR е -0.488 и е обявена на сайтове като www.euribor.org
или www.euribor-rates.eu на 25.02.2022г.– 2 работни дни (спот вальор) преди 01.03.2022г.

•

Стойностите на пазарните индекси за последните 12 месеца:

Стойност на пазарен индекс 6-месечен EURIBOR:
Дати на определяне на
пазарния индекс

Дати на промяна на
пазарен индекс

Стойност на пазарен индекс 6-месечен
EURIBOR

25 февруари 2021г.

01 март 2021г.

-0.518

30 август 2021г.

01 септември 2021г.

-0.559

Референтният лихвен процент (РЛП) за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с
договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно
лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по
депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“:
Дати на определяне на Референтният лихвен процент

Стойност на КЛП

Преди 01 март 2021г.

0.05

Преди 01септември 2021г.

0.04

С Уважение,
Райфайзенбанк

