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РЕШЕНИЯ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Целта ни в УниКредит Булбанк АД е да
идентифицираме, финансираме и насърчаваме
хора и предприятия, които участват в дружества и
организации със затруднен достъп до
финансиране. Банковите дейности със социално
въздействие позволяват на УниКредит да споделя
своята финансова и бизнес експертиза чрез
образователни инициативи, посветени на
микропредприемачи, социални предприятия или
групи в неравностойно положение.

Нашата цел като социално ангажирана институция е да подкрепяме проекти в социалната сфера, програми и
дейности в подкрепа на младите хора и образованието, значими спортни инициативи и проекти в областта на
екологията.
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ЕЖЕДНЕВНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Продукти/ услуги, включени в пакетната програма:
Бизнес Лидер Бизнес Лидер Бизнес Лидер

Light Онлайн Gold 

Разплащателна сметка в лева*   

Разплащателна сметка във валута* × × 

Разплащателна сметка в лева или валута* × × 

Изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без прев
оди по RINGS)

 15 броя  15 броя  50 броя

Вътрешнобанкови преводи в лева /по електронен канал/  Неограничен  Неограничен  Неограничен

Булбак Онлайн /Булбанк Мобайл   

Дебитни карти - без год. такса, без такса за теглене на банкомат на УКБ  2 броя ×  4 броя

Бизнес кредитна карта без такса за годишно обслужване** × ×  1 брой

Издаване на втора кредитна карта с такса за годишно обслужване, намал
ена с 50% 

× ×  1 брой

Превод на трудови възнаграждения на служителите по сметки в банката 
и безплатно издаване на неограничен брой дебитни карти в лева

× × 

ИнфоДирект чрез уведомление по e-mail × × 

Вноска до 15 000 лева на дневна база × × ×

Теглене до 5 000 лева на дневна база × × ×

Месечна такса 18.00 лв. 16.00 лв. 45.00 лв.

Годишна такса  - с отстъпка 10% при предплащане 194.40 лв. 172.00 лв. 486.00 лв.

По тарифа на УниКредит Булбанк, месечно 56.28 лв. 47.78 лв. 164.29 лв.

Отстъпка от тарифата, месечно 68% 67% 73%

Банково 
обслужване при 
преференциални 
условия!
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ДРУГИ ПРОДУКТИ

Банкови карти

С кредитни карти 
на Уникредит 
Булбанк получавате 
сигурност, 
независимост, 
мобилност, 
гъвкавост, когато се 
нуждаете от пари в 
брой или плащате 
директно на 
търговците.

Застраховка 

„Защита на 

плащанията“

Защитава вас и 
бизнеса ви в 
случай на 
неблагоприятни 
събития, 
свързани с 
вашето здраве 
и 
работоспособно
ст

Онлайн и 

мобилно 

банкиране

Управлявате 
средствата си 24 
часа в 
денонощието, 7 
дни в 
седмицата; 
извършвате 
различни 
операции с по-
ниски такси. 

Разплащания

Разнообразни 
възможности за 
разплащания, 
превод на 
работни 
заплати, 
комунални 
плащания

Терминали

Бърз и сигурен 
начин за 
приемане на 
плащания с 
нашите 
терминални 
решения за 
вашия бизнес

С мобилното и Онлайн приложения,
банката е на един клик разстояние
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ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

ЛИЧЕН ДИСТАНЦИОНЕН БАНКЕР
- БЪРЗА И ЛЕСНА КОМУНИКАЦИЯ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО 

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД – ОТДЕЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
- СПЕСТЯВАЩ ВРЕМЕ ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ И ПОДПИСВАНЕ С ЕЛЕКТРОНЕН 

ПОДПИС
- ФИНАНСИРАНЕ СПОРЕД НУЖДИТЕ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЕ НА ФИЛИАЛ НА БАНКАТА
- ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

С ПОКРИТИЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА

1

СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА КОНТАКТИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

- ДИСТАНЦИОННА КОНСУЛТАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
- ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
- АКТИВНО ИНФОРМИРАНЕ ЗА АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНОВАЦИИ В ОБСЛУЖВАНЕТО
- СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА РАЗЛИЧНИ УСЛУГИ

0700 1 84 84

2
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СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Облекчени изисквания за обезпечения, възможност 
за включване в гаранционни инструменти

Специална отстъпка от лихвата, 
отстъпка от Комисионни и такси

Програмата дава възможност за финансиране както на клиенти на Банката, така и на 
неклиенти:
✓ Над 50 % от дружеството е собственост на физически лица, на възраст под 25 г. и между 60 г. и 

65 г.
✓ над 50 % от дружеството е собственост на жени.
✓ над 50 % от дружеството е собственост на хора в неравностойно положение – задължително 

условие е представяне на решение с ТЕЛК/НЕЛК* 50% и над 50% трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане. 

✓ с основна дейност в сферата на социалното предприемачество, попадащи в категория Q 
„Хуманно здравеопазване и социална работа“ от НКИД.
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КРЕДИТИ ЗА ОБОРОТНИТЕ ВИ НУЖДИ

➢ Какво представлява оборотното финансиране?

Гъвкаво решение за осигуряване на необходимия оборотен капитал. 

➢ За какво може да се използва?

Закупуване на суровини, материали или стоки;

Покриване на текущи разходи.

➢ Какви предимства ви осигурява?

Подкрепа на търговската Ви стратегия за:

отложено плащане за Вашите клиенти;

навременно заплащане на стоки и услуги към доставчици.

➢ Бърз отговор

➢ Преференциални условия за такси и комисиони

➢Индивидуален подход
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КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ВИ ПЛАНОВЕ

➢ Какво представлява инвестиционното финансиране?

Дългосрочен или средносрочен кредит за финансиране на Вашите инвестиционни намерения. 

➢ За какво може да се използва?

Изграждане или придобиване на недвижим имот за бизнес цели - офис, магазин, склад и др.; Покупка на машини, 

оборудване, обзавеждане; Покупка на софтуер, системи за управление и др.

➢ Какви предимства Ви осигурява?

Без ограничения в размера на кредита;

Гъвкав погасителен план с включен гратисен период, 

Сертификат за предварително одобрение на кредит;

Без представяне на бизнес план за кредити до 150 000 лв.;

Подобрявате конкурентноспособността на Вашето предприятие,

без това да се отрази на ликвидността му;

Независима експертиза за ефекта от планираната инвестиция;

Преференциални условия за такси и комисиони

Облекчени изисквания за обезпечения, възможност за включване в гаранционни инструменти

.



UniCredit - Confidential

ГАРАНЦИОННИ ЛИНИИ

Облекчени изисквания за обезпечения, възможност 
за включване в гаранционни инструменти

ФМФИБ Микрофинансиране EGF COSME

Кредитополучатели

Микро предприятия осъществяващи 

дейност до 5 години отдатата на 

регистрация МСП и Малки междинни предприятия с персонал до 499 МСП по ЗМСП до 249 служителя

Размер 50 000 евро Зависи от временната мярка, но не повече от 7.5 млн. евро Зависи от срока, но не повече от 3 млн. евро

Срок на кредита до 60 месеца до 120 месеца до 120 месеца

Гаранция 80% 70% 50%

Такса Не Да Не

Валидна до 31.12.2023 31.12.2022 25.03.2023
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
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