Алианц Банк България АД

До
Членовете на
«Синдикална федерация на служителите в
Министерството на вътрешните работи»
Уважаеми Дами и Господа,
«Алианц Банк България» АД има удоволоствието да Ви представи преференциални условия за комплексно
банково обслужване на членовете на Синдикална федерация на служителите в МВР. С настоящото
предложение искаме да изразим желанието ни за развиване на партньорски взаимоотношения.
«Алианц Банк България» АД е част е от компания със 125 – годишна история. „Алианц България Холдинг“ АД
е безспорен лидер на пазара на финансови услуги / банкиране, застрахователни услуги и пенсионно
осигуряване/ в България. Нашата мисия е да предлагаме комплексни финансови решения на клиентите, които
да бъдат наши дългосрочни партньори. Държим да бъдем честни и прозрачни в отношенията си с нашите
партньори.
Предоставяме на Вашето внимание специално предложение за банково обслужване, включващо :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1.

Специален ипотечен кредит
Кредит Жилище
Специална оферта за потребителски кредит
Кредит овърдрафт
Кредитнa картa
Обслужване на разплащателнa сметкa
Посещение на място относно консултации и иницииране на документи

Вашето щастие с дом от Алианц Банк България
С нашите ипотечни кредити Вие получавате:
✓ Средства според нуждите Ви – за покупка на имот, за рефинансиране и за текущи нужди
✓ Прозрачни условия
✓ Атрактивни ценови нива
✓ Без допълнителни такси
✓ Безплатни застраховки Живот и Имущество
✓ Гъвкави погасителни планове
✓ Индивидуален подход
✓ Посещение на място относно консултации
СПЕЦИАЛЕН ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Лихвени условия

Размер
Срок
Погасяване на кредита

Допълнителни услуги

Такса за проучване и изготвяне на становище
Обезпечение
Застрахователни условия

От 5.20% (6-месечен SOFIBOR/6 –месечен EURIBOR+надбавка)
От 4.90% (6-месечен SOFIBOR/6 –месечен EURIBOR+надбавка) при
рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит
До 500 000 лева/ 250 000 евро
До 360 месеца
Намаляващи месечни вноски
Равни месечни вноски
Падежната дата се избира от клиента.
- Превод на работна заплата на кредитополучателя
- Издадена дебитна карта
- SMS известяване
- Договор за интернет банкиране
- Кредитна карта
75 лева
Ипотека на недвижим имот в полза на Банката
Безплатни за клиента застраховки „Живот” и “Имущество” на
недвижимия имот

Забележка: За периода 01.07.2015-31.12.2015 г.: за кредити в лева 6-месечен SOFIBOR-1.097%; за кредити в евро 6-месечен EURIBOR-0.093%.
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Условията по специален ипотечен кредит са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на Банката. За да
получите Вашата персонална оферта и да се консултирате за най-подходящия продукт за Вас, моля посете найблизкия ни офис.
Пример:
ГПР 5.39% за кредит в размер на 100 000 лева, срок на погасяване 240 месеца, лихва 5.20%, при равни месечни вноски.
Месечна вноска 672.25 лева.
Обща дължима сума 161 641.97 лева
При изчисляване на ГПР се включват:
Такса за проучване и изготвяне на становище - 75 лева
Месечна такса поддръжка на разплащателна сметка – 1.20 лева
Такса за първоначална оценка, изготвяне на документи, учредяване на обезпечения – 220 лева
Такса за SMS известяване – 6 лева

КРЕДИТ ЖИЛИЩЕ
Лихвени условия
Размер
Срок
Обезпечение
Погасяване на кредита

Допълнителни услуги

Такса за проучване и изготвяне на становище
Застрахователни условия

От 5.80% (6-месечен SOFIBOR/6 –месечен EURIBOR+ надбавка)
От 5.30% (6-месечен SOFIBOR/6 –месечен EURIBOR+ надбавка) при
рефинансиране на съществуващ кредит
500 000 лева/250 000 евро
До 360 месеца
Ипотека на недвижим имот в полза на Банката
намаляващи месечни вноски
равни месечни вноски
Падежната дата се избира от клиента
- Превод на работна заплата на кредитоискателя
- Издадена дебитна карта
- SMS известяване
- Договор за интернет банкиране
75 лева
Безплатни за клиента застраховки „Живот” и “Имущество” на
недвижимия имот

Забележка: За периода 01.07.2015-31.12.2015 г.: за кредити в лева 6-месечен SOFIBOR-1.097%; за кредити в евро 6-месечен EURIBOR-0.093%.

Пример:
ГПР 6.02% за кредит в размер на 100 000 лева, лихва 5.80%, срок на погасяване 240 месеца, при равни месечни вноски.
Месечна вноска 706.14 лева
Обща дължима сума 169 774.83 лева
При изчисляване на ГПР се включват:
• Такса за проучване и изготвяне на становище 75 лева.
• Месечна такса поддръжка на разплащателна сметка – 1.20 лева
• Такса за първоначална оценка, изготвяне на документи, учредяване на обезпечения – 220 лева
• Такса за SMS известяване – 6 лева

2.

Мечтите са възможни днес с Алианц Банк България
С нашите потребителски кредити Вие получавате:
✓ Прозрачни условия
✓ Атрактивни ценови нива
✓ Без допълнителни такси
✓ Възможност за финансиране без поръчители
✓ Безплатна застраховка Живот
✓ Индивидуален подход
✓ Без такса за предсрочно погасяване
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ Без Поръчители – Специална Оферта

Лихвени условия
Размер
Срок
Погасяване на кредита
Обезпечение
Такса за проучване и изготвяне на становище

От 6.90% (6-месечен SOFIBOR/6 –месечен EURIBOR+ надбавка)
До 50 000 лева
До 120 месеца
намаляващи месечни вноски
равни месечни вноски
Без поръчители, единствено залог на бъдещи вземания по трудови или
приравнени правоотношения
0.60% от размера на отпуснатия кредитен лимит, събира се при
усвояване на кредита
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Такса за предсрочно погасяване
Допълнителни услуги
Застрахователни условия

Без такса
Издаване и активиране на кредитна карта
Застраховка Сейф кард
Безплатна за клиента застраховка „Живот”

Забележка: За периода 01.07.2015-31.12.2015 г.: за кредити в лева 6-месечен SOFIBOR-1.097%;

Конкретният годишен лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки
кредитоискател.
Пример:
ГПР7.32% за кредит в размер 50 000 лева, лихва 6.90%, срок на погасяване – 120 месеца, равни месечни вноски.
Месечна вноска по кредита 579.17 лева.
Обща дължима сума 69 800.25 лева.
При изчисляване на ГПР се включват:
Месечната такса за поддържане на разплащателна сметка – 1.20 лева
Такса за проучване и изготвяне на становище – 0.60% от размера на отпуснатия кредитен лимит

КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ по разплащателна сметка с международна дебитна банкова платежна карта (в лева)
Лихвени условия
Размер
Срок
Обезпечение
Такса за проучване и изготвяне на становище

12.90% (6-месечен SOFIBOR + надбавка)
До 4 нетни работни заплати, но не повече от 5 000 лева
12 месеца
Залог на бъдещи вземания по трудови или приравнени
правоотношения
25 лева

Забележка: За периода 01.07.2015-31.12.2015г.: 6-месечен SOFIBOR - 1.097%.

Конкретният годишен лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки
кредитоискател.
3.

Пазарувайте лесно, бързо и сигурно
С нашите кредитни карти Вие получавате:
✓ Двата най-известни бранда Visa и Mastercard по една сметка
✓ Атрактивни ценови нива
✓ Защитени с най-модерните технологии
✓ Без такса плащане в цял свят
✓ До 45 дни гратисен период

Издаване на международна кредитна карта

Без такса

Срок на валидност на картата
Подновяване след изтичане на срока

5 години
Безплатно
Стандартни условия с отстъпка в размер на 50%
за целия срок на валидност на пластиката, към
момента 20 лева
Безплатно
Без такса
Без такса
Без такса
2 лева
20 лева
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса

Годишна такса за обслужване
Блокиране
Регистриране за услугата 3D Защита
Генериране на нов временен Секретен код за услугата 3D Защита
Блокиране/Активиране потребителски профил за услугата 3D Защита
Месечно извлечение
Промяна на оперативни лимити по карта
Плащане на стоки и услуги чрез ПОС на АББ
Плащане на стоки и услуги чрез ПОС на друга банка
Такса за предсрочно погасяване
Регистриране за SMS уведомление за всички видове карти
Допълнително можем да Ви предложим и следните продукти:

SMS известяване - получаване на SMS при всяка извършена от Вас транзакция с Международната
кредитна карта на банкомат, ПОС и в Интернет.
Застраховка “Сейф КАРД” Ви гарантира: защита при неправомерно теглене и плащане с Вашата
кредитна карта издадена от „Алианц Банк България” АД, в случай на евентуална загуба или кражба;
възстановяване на разходи за преиздаване на лични документи /карта, шофьорска книжка и паспорт/,
откраднати или изгубени заедно с банковата карта; възстановяване на разходи при загуба или кражба
на ключове за дома, колата или Вашия банков сейф в „Алианц Банк България” АД.
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„3D Защита” - електронен метод за защита и контрол на интернет плащания с карти, носещи логото на
Maestro, MasterCard и Visa, добавяйки парола за идентификация към характеристиките на вашата
карта. „3 D Защита” ви пази от неоторизиран достъп до вашите данни по време на плащане, извършено
в интернет. Услугата се активира много лесно и безплатно. Всички кредитни карти, издавани от Алианц
Банк България АД се регистрират автоматично за услугата 3D Защита в момента на персонализиране на
картите. При автоматичната регистрация картодържателят получава постоянен Секретен код, който е
отпечатан върху ПИН – листа и запечатан в плик заедно с новоиздадената/подновена или преиздадена
кредитна карта.

4.

Бърз и постоянен достъп до средствата Ви от Алианц Банк България
С нашите дебитни карти Вие получавате:
 Сигурност
 Удобство и контрол
 Плащане на комунални услуги
 Безплатно теглене от над 700 банкомата
ВИД ОПЕРАЦИЯ

Откриване на сметки на физически лица
Поддържане и обслужване на разплащателни сметки в лева
Издаване на дебитни карти
Подновяване/издаване на нова дебитна карта поради изтекъл срок на
валидност
Плащане на периодични сметки - данъци, такси и др., чрез системата еPAY
Плащане на комунални сметки чрез "Електронни битови сметки"
Регистрация за 3D защита при осъществяване на плащания чрез интернет
Регистриране и поддръжка на Allianz E-Bank

РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ
Съгласно Тарифата на Банката, към
момента - без такса
Съгласно Тарифата на Банката, към
момента - 1.20 лева месечно
Без такса
Без такса
0.15 лева
0.15 лева
Без такса
Без такса

Посочените в настоящата оферта параметри по продукти са индикативни и подлежат на промяна на база резултата
от извършената кредитна оценка на клиента.
Предоставените от Банката преференции относно лихвени нива и обезпечение по кредитни продукти не се прилагат
едновременно със Специалните и промоционални оферти на Алианц Банк България АД.
Банката си запазва правото за промяна на промоционалните условия от настоящата оферта в случай на промяна на
лихвената и пазарната й политика.

Условията в настоящата оферта са валидни до 31.10.2016 г.

За контакти и допълнителни въпроси, моля обръщайте се към :
..................................................................................
тел за контакт: ..............................................
e-mail: ....................................................................
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