ТАРИФА ЗА ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ЛИХВА ЗА ЗАБАВА И ЗА
ТАКСИТЕ, ДЪЛЖИМИ ПРИ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТИЯ ПО ИЗВЪНСЪДЕБНО
СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ И/ИЛИ ПРЕДСРОЧНО ИЗИСКУЕМИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД ОТНОСНО ПОТРЕБИТЕЛСКИ
КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Раздел I – ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ
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 подадено заявление за кандидатстване за кредит.
3. Лихвеният процент е фиксиран за целия период на договора и изчислен на годишна
база;
4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава на основание чл.23 от Закона за
задълженията и договорите /ЗЗД/, в срок до 1 (един) ден от получаване на заемната сума
по настоящия договор, да осигури действието на трето физическо лице, изразяващо се в
поемане на солидарно задължение в полза на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за връщане на
всички дължими погасителни вноски, разходи и неустойки по Договора за Кредит.
5. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за осигуряване на поръчител по кредита ще причини на
“БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД вреди, за които се дължи неустойка като обезщетение.
Процентът на неустойката се уговоря между страните по всеки отделен договор но не
може да надвишава 1,5% на ден върху усвоената сума за целия срок на договора.
Неустойката се начислява ежедневно и се заплаща разсрочено от
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ с всяка погасителна вноска.
6. 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
7. 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. ДЕЙСТИЯ ПРИ ЗАБАВА И/ИЛИ ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ
8. 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;

- 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;

9. “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. ЦЕНИ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ЗАБАВА ИЛИ ПРЕДСРОЧНА
ИЗИСКУЕМОСТ
10. 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.
11. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ забави заплащането на погасителна вноска,
същият дължи на “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД заплащане на направените разходи за
събиране на просрочените вземания както следва:

Наименование на
услугата:
Разходи
за
събиране
на
вземането
при
забава в плащането
на вноска*

Дни забава

7
14
21
30
45
60

Вид кредитен продукт
BestCredit
заплата
15 лв.
15 лв.
20 лв.
20 лв.
25 лв.
25 лв.

до BestCredit
вноски
15 лв.
15 лв.
20 лв.
20 лв.
25 лв.
25 лв.

на

12. В случай на забава в плащането на дължима Погасителна вноска от страна на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, както и в случай на частично плащане на Погасителна
вноска, „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД може да предприеме всякакви необходими действия за
извънсъдебно и/или съдебно събиране на вземанията си, в т.ч. и не само да наеме и да
ползва услугите на свързаните с това трети лица (експерти, консултанти, адвокати,
дружества за събиране на вземания), съгласно действащото законодателство и Общите
условия, като разноските за това ще бъдат за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
Разноските се определят от конкретния способ, предприет от „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД
и положението на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, като при наемане на трети лица във връзка
със събиране на вземанията по договора за потребителски кредит, размерът им според
прогнозна стойност може да достигне до 25% от събраните суми и приложимата върху
тях ставка на данък добавена стойност.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ ТАКСИ, ОТНОСИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ “БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД

ЗА

12. Такса за разглеждане на заявление за кредит – БЕЗ ТАКСА
13. Такса за експресно разглеждане на заявление за кредит – БЕЗ ТАКСА
14. Такса за издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към „Бест
Файненс“ ООД – 10 лв. (десет лева) с ДДС
15. Такса за издаване на Удостоверение за погасен дълг – 10 лв. (десет лева) с ДДС
16. Референция за рефинансиране на задължение – 20 лв. (двадесет лева) с ДДС

Настоящата Тарифа представлява неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ
ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ НА „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД и е приета
с Решение от10/05/2018г. на Управителите на „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД и публикувана
на сайта на ДРУЖЕСТВОТО www.bestcredit.bg

