
ТАРИФА НА 

“БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД ОТНОСНО ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, 

ОТПУСКАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО 

 

 
Раздел I – ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 

1. Потребителски кредити, предоставяни от “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД чрез интернет 

платформата www.bestcredit.bg са BestCredit до заплата и BestCredit на вноски; 

2. Не се дължи такса за подадена заявка за кандидатстване за кредит. 

3. Лихвеният процент е фиксиран за целия период на договора и изчислен на годишна 

база; 

4. ГПР се определя индивидуално с оглед размера, срока на договора и посочения 

годишен фиксиран лихвен процент, но не надвишава 50 % годишно. 

 

 
РАЗДЕЛ II. ЛИХВА ЗА ЗАБАВА 

5. При забава на което и да е плащане от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на вноска 

по подписания със “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД договор за кредит или при друго негово 

неизпълнение на задълженията по договора, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи 

обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки ден забава (ОЛП +10%). 

 

 
РАЗДЕЛ III. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАБАВА И/ИЛИ ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ 

6. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, „“БЕСТ 

ФАЙНЕНС“ ООД или упълномощени от “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД лица има право да: 

- Изпраща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ текстово съобщение /SMS/; 

- Изпраща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ напомнителни писма и/или покани; 

http://www.bestcredit.bg/


- Изпраща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ известия; 

- Изпраща представител на “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД и/или упълномощено от “БЕСТ 

ФАЙНЕНС“ ООД лице на адреса на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или неговия адрес по 

месторабота с цел връчване на документи; 

 

 
7. “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД има право да изпраща текстови съобщения /SMS/ и/или 

покани и напомнителни писма на: 

- посочения в Договора мобилен телефон; 

- посочения в Договора адрес на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ; 

- посочения в Договора e-mail за кореспонденция; 

- на адреса по месторабота на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ; 

- телефон на лицето за контакт; 

 

 
РАЗДЕЛ IV. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАБАВА ИЛИ ПРЕДСРОЧНА 

ИЗИСКУЕМОСТ 

8. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД заплащането на 

разходите за изброените по-горе действия. Страните се съгласяват, че неизпълнението на 

задължението за заплащане на дължимите погасителни вноски от страна на Заемателя ще 

принуди “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД да направи разходи за събирането на просрочените 

вземания, изразяващи се в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, 

провеждането на телефонни разговори и лични посещения и др., уведомяващи Заемателя 

за некоректното му поведение. 

 
РАЗДЕЛ V. ТАКСИ – ВИД, РАЗМЕР И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
9. Такса за разглеждане на заявление за кредит – БЕЗ ТАКСА 

9.1. „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД разглежда заявлението за кредит и уведомява Клиента за 

съгласието си за предоставянето на кредит и неговият размер или отказа да бъде 

предоставен такъв кредит в срок до 7 (седем) календарни дни от подаване на 

заявлението. Ако 7-мият календарен ден се пада в неработен ден, то тогава се приема, че 

срокът изтича в първия следващ работен ден. 

10. Такси за допълнителни (незадължителни) услуги: 

10.1.Такса за приоритетно разглеждане на заявка и документи за кредит за продукт 



„BestCredit До заплата“ – 0.8% (нула точка осем процента) на ден върху усвоената главница 

по кредита. 

10.2.Такса за приоритетно разглеждане на заявка и документи за кредит за продукт 

„BestCredit На вноски“ – 0.08% (нула точка нула осем процента) на ден върху усвоената 

главница по кредита 

Допълнителната услуга за приоритетно разглеждане на заявка и документи за кредит е 

незадължителна и се ползва по желание на клиента. При заявяване на допълнителната 

услуга от Клиента „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД се задължава да разгледа заявлението и 

документите за кредит и да уведомява Клиента за съгласието си за предоставянето на 

кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит в срок до 15 

(петнадесет) минути от подаване на заявлението. 

 

В случаите, когато заявката за отпускане на кредит е подадена от Клиента извън обявеното 

работно време на “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД, в неработен ден или на официален празник, 

срокът от 15 (петнадесет) минути започва от началото на работното време в първия следващ 

работен ден. 

“БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД не може да бъде държан отговорен за забавяния, възникнали 

поради технически проблеми, дължащи се на обстоятелства извън неговия контрол – 

непреодолима сила, случайно събитие, проблем в глобалната интернет мрежа или по вина 

на Клиента (например при изключен мобилен телефон). “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД се 

задължава да изпълни услугата незабавно, когато това стане възможно. 

Таксата за приоритетно разглеждане на заявка за отпускане на кредит се дължи от Клиента 

само в случаите, когато кредитът бъде одобрен и не се дължи от него, ако заявката за 

отпускане на кредит бъде отхвърлена. 

 

11. Такса за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към „Бест 

Файненс“ ООД – 12 лв. (дванадесет лева) с ДДС 

12. Такса за издаване на Удостоверение за погасен дълг – 12 лв. (дванадесет лева) сДДС 

13. Референция за рефинансиране на задължение – 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС 

 

 
 


