ТАРИФА за таксите, комисионните и неустойките
на „Микрофинансираща институция ДЖОБС” ЕАД по предоставяне на
кредити
в сила от 20.06.2017г.
Услуга

Цена

Пояснения

1. Такса за разглеждане на искане за кредит
-

За кредити до 25 000 евро;

50 лв.

-

За кредити над 25 000 евро.

0.1% от размера на
искания кредит

2. Изготвяне на оценка на обезпечение от
лицензиран оценител
(на машини, оборудване или други движими
вещи, МПС или недвижим имот)

съгласно цената на
лицензирания
оценител

3. Комисиона за управление на предоставен
кредит:
3.1. За управление на предоставен
инвестиционен кредит

0.5 % на година

3.2. За управление на предоставен
оборотен кредит

0.5 % на година

3.3. За управление на кредитна линия

0.5 % на година

4. Комисиона за администриране на кредити
включени в гарантиран портфейл

5. Комисиона за ангажимент
5.1. Комисиона за ангажимент на
предоставен инвестиционен кредит и
оборотен кредит

5.2. Комисиона за ангажимент на
предоставена кредитна линия

Таксата е дължима при подаване на искане за
кредит и се заплаща за всеки кредитен
продукт поотделно. Събраните по тази
точка
такси
не
подлежат
на
възстановяване, в случай, че кредитът не
бъде отпуснат.
Комисионата е платима преди изготвяне на
оценката.

Комисионата за управление се изчислява
върху договорения размер на кредита за
всяка година или част от нея и се дължи
всяка година към датата на договора за
кредит. Комисионата за първата година е
дължима авансово преди усвояване на
средства от кредита. Платените комисиони
не подлежат на връщане в случай на
предсрочно погасяване.

По договореност

Комисионата за администриране на кредити
включени в гарантиран портфейл се
изчислява върху текущия дълг за всяка
година или част от нея и се дължи всяка
година към датата на договора за кредит.
Комисионата за първата година се изчислява
върху договореният размер и е дължима
авансово преди усвояване на средства от
кредита. Платените комисиони не подлежат
на връщане в случай на предсрочно
погасяване.

2 % на годишна база

Комисионата
се
изчислява
и
дължи
ежемесечно на всяка падежна дата от
погасителия план върху неусвоената част
от разрешения размер на кредита до крайния
срок на усвояване.

0,5% на годишна база
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6. Банкови услуги

Реални разноски

7. Заличаване на обезпечение

50 лв.

8. Предоговаряне на условията по подписан
договор за кредит по искане на клиента
За кредити с остатък до 25 000 евро;

50 лв.

-

За кредити с остатък над 25 000 евро.

9. Неустойка за просрочие на дължими суми
9.1. Неустойка за просрочие на дължими
суми по инвестиционен кредит и оборотен
кредит
9.2. Неустойка за просрочие на дължими
суми по кредитна линия

10. Предсрочно погасяване
10.1. Предсрочно погасяване на дължими
суми по инвестиционен кредит и оборотен
кредит

10.2. Предсрочно погасяване на дължими
суми по кредитна линия

11. Разходи възникнали при разлики от
валутни курсове свързани с изпълнението
на договора за кредит
12. Изготвяне на писмена справка

за състояние на задължения

за липса на задължения

референция
13. За всички други услуги неуредени в
настоящата Тарифа

50 лв.
0,05% но не по-малко
от 50 лв.
0.1% на ден

6,5% годишно над
договорения лихвен
процент

2%

5%

Банковите комисионни
експресни преводи са
кредитополучателя.

за
за

валутни и
сметка на

Таксата се дължи за заличаване на учредени
в полза на МФИ ДЖОБС ЕАД обезпечения и
не
включва
таксите
събирани
от
съответните органи.
Таксата се заплаща при подаване на искане
за предоговаряне от клиента. Събраните по
тази точка
такси не подлежат на
възстановяване, в случай, че искането не
бъде удовлетворено.

Неустойката
се
начислява
върху
просрочената сума по Кредита от деня на
възникване на
задължението до деня, в
който бъде заварена банковата сметка на
МФИ ДЖОБС ЕАД със съответната сума.

Кредитополучателя дължи неустойка за
предсрочно погасяване на две или повече
погасителни
вноски,
изчислена
върху
предсрочно погасените суми. При кредити с
договорени по-малко от пет падежни дати
неустойка за предсрочно погасяване се
дължи при предсрочно погасяване на повече
от една погасителна вноска.
При
предсрочно
погасяване
чрез
рефинансиране с кредит от друга банка,
Кредитополучателят дължи такса в размер
на 5% върху всички предсрочно погасени
суми. При погасяване със собствени
средства и в случай че не бъде подновена
кредитната линия, Кредитополучателят не
дължи неустойка.

Реалните курсови
разлики

30 лв.
25 лв.
50 лв.

Таксата се заплаща авансово, при подаване
на писмено искане за справка.

По договореност

Забележка: За тези такси и комисиони, за които е предвидено начисляване на ДДС съгласно ЗДДС,
кредитополучателят заплаща и дължимия данък върху тях. С подписването на настоящата Тарифа
Кредитополучателят се задължава да заплаща на МФИ ДЖОБС ЕАД и всички променени по размер и/или допълнително
включени такси и комисиони съгласно всяко последващо изменение на тази тарифа, за което Кредитополучателят се
съгласява да бъде уведомен от МФИ ДЖОБС ЕАД чрез обявяването на новата Тарифата на следния уеб адрес:
www.mfi.bg.
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