ОББ Кредитни карти

КРЕДИТНИ КАРТИ

Какво представлява кредитната карта

Кредитни карти за физически лица с определен фиксиран
кредитен лимит, които могат да бъдат използвани за:
разплащания при търговци в страната и чужбина
плащания в Интернет
за първа и последващи покупки на равни вноски
теглене от АТМ и на ПОС в банков клон
Кредитните карти са международни и могат да бъдат
използвани както в България, така и в чужбина.

ОББ промоция за кредитна карта
•

Без такса
Без такса
Без такса
Без такса

за кандидатстване.
за издаване и подновяване.
за SMS известия.
за обслужване през първата година.

•

Възможност за плащания на 12 равни месечни вноски при 0% лихва във
Виена Ин Витро МЦ ЕООД и други избрани търговски обекти – партньори на
ОББ.

•

Картата е международна, притежава ЧИП и осигурява достъп до средства по всяко
време.

•

Лоялна програма
за всички картодържатели на ОББ.
Печелите докато пазарувате - натрупвате бонус, с който намалявате стойността на
следващи покупки в търговските обекти, включени в програмата.

•

Възможност за безлихвено ползване – гратисен период до 45 дни за плащане при
търговци и Интернет.

•

Възможност за ползване на застрахователна защита при злополука, загуба/кражба на
лични документи

Условия по кредитни карти

Лихвен процeнт при
плащане във Виена Ин
Витро Център
(изплащане до 1 год.)
Лихвен процeнт при
друго плащане

0%

0%

0%

0%

16.5%

16.5%

16.5%

17.5%

Лихвен процент при
теглене на пари в брой

18.5%

18.5%

18.5%

18.5%

До 45 дни

До 45 дни

До 45 дни

До 45 дни

Дата на формиране на
извлечение

23-то
число

23-то
число

29-то
число

15-то
число

Минимален кредитен
лимит

500лв

500лв

500лв

500лв

Максимален кредитен
лимит

10000лв

10000лв

10000лв

5000лв

Гратисен период

Усволия за кандидатстване за кредитна карта
1. Български граждани или с постоянно пребиваване в РБ
2. Доходи от:
a)
постоянен трудов договор
b)
граждански договор, свободни професии и други;
c)
Пенсии
3. Възраст между 23 и 63 години към крайния срок на валидност на
първоначално издадената кредитна карта;
4. Нетен месечен доход - минимум 200 лв.
5. Остатъчен доход - 100 лева месечно на член от семейство
6.

Ко-брендирани кредитни карти (GloBul ОББ MasterCard) – за
абонати на GloBul

Предимства на ОББ кредитни карти

Възможност за пазаруване в
Интернет. Допълнителна безплатна
защита от измамни транзакции - UBB
3-D Secure

Лоялна програма на ОББ За всички картодържатели

Безплатни за клиента SMS известия за
извършени транзакции и постъпили
задължения

Без такса за обслужване през
първата година и възможност за
намаляването й през следващи
години с 50% при активно използване
на картата

Възможност за покупка на стоки и
услуги на 6 или 12 безлихвени вноски
при партньори на ОББ

Ползване на отстъпки в голям брой
магазини

Заплащане на лихви само върху
изразходваната сума
Плащане на комунални услуги,
което пести от времето на клиента
Възможност за погасяване на
банкомат, автоматично от сметка,
през Интернет или в клон на ОББ.

Без такси за плащане при търговец и
възможност за ползване на 100% от
одобрения лимит на картата
2% отстъпка при
плащане на месечните
сметки към Глобул с
UBB-Globul Master Card

