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СЪОБЩЕНИЕ 

До всички кредитополучатели (фирми и физически лица)  

клиенти на Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София КЧТ /Банката/, 

чиито договори за кредит са сключени преди 31.03.2020г. 

 

Уважаеми клиенти, 

Във връзка с пандемията от COVID-19, изразявайки готовност да съдействаме по 

балансиран начин за запазване интересите и клиентите ни, като продължим да осигуряваме 

високо качество на банковите услуги, стремейки се да предложим облекчаващ механизъм за 

обслужване на редовните експозиции на своите клиенти – кредитополучатели, засегнати от 

мерките във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с *Реда за отсрочване и 

уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови 

институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание на РБългария 

Извънредно положение, произтичащо от пандемията от covid19, приет от УС на Асоциация на 

Банките в България /АББ/ и одобрен от Българската народна банка, с решение от 09.04.2020г., в 

изпълнение на Насоките на Европейския банков орган от 2 април 2020 г. – Guidelines on 

legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in light of the COVID-19 crisis 

(EBA/GL/2020/02),  

„Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София“ КЧТ обявява настоящите: 

Мерки при финансови затруднения на индивидуални клиенти и юридически лица – 

кредитополучатели при “Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София“ КЧТ 

“Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София“ КЧТ, предлага на клиентите си следните 

възможности за избор за отсрочване и уреждане на задължения по кредити: 

А. Изисквания към кредитополучателите, които могат да се възползват от настоящите 

мерки: 

Отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят 

кумулативно на следните условия: 

1.1. Кредитополучатели (клиенти на Банката), с изключение на кредитни институции, които 

имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с 

Банката договор за кредит, във връзка с пандемията от COVID 19 и ограниченията, въведени 

със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици. 

1.2. Към 01.03.2020 г. задълженията на клиентите по т. 1.1 са редовно обслужвани или с 

просрочие не повече от 90 дни. 
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1.3.  Клиентът изразява изрично желание да се възползва от облекченията, предлагани от 

Банката по реда на механизмите описани по-долу. 

Б. Механизми на отсрочване: 

1. Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца. 

1.1. Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 

31.12.2020 г. 

1.2. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период се 

погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в 

зависимост от броя на отсрочените вноски. 

1.3. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен 

по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по 

време на гратисния период лихва. 

2. Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца. 

2.1. Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 

31.12.2020 г. 

2.2. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно първоначалния договор за кредит. 

2.3. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване 

целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. 

Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не 

повече от 6 месеца. 

3. Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти. 

3.1. Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не 

са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. 

3.2. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – 

овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 

месеца след изтичане на гратисния период. 

3.3. Точки 3.1 и 3.2 се прилагат поотделно към посочените в тях кредитни продукти. 

В. Изискуеми документи. 

1. Молба-декларация (по образец на Банката). 

2. В процеса на разглеждане на молбата за прилагане на настоящите мерки Банката, по свое 

усмотрение, може да изиска допълнителна информация от кандидатите. 
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Забележка: 

* Пълен текст на Документа - “Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към 

банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 

13.03.2020 г. от Народното събрание на РБългария Извънредно положение, произтичащо от 

пандемията от COVID19“,  

може да бъде намерен на сайта на БНБ, на адрес: 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/pr_20200410_a1_bg.pdf 

 

 

Кредитополучателите, които желаят да се възползват от Мерките, следва да се обърнат към 

съответния офис на Банката в страната или към регионалния клон в гр.София, ул. Цар Самуил 

№ 87, като подадат писмена молба, в срок не по-късно от 22.06.2020г. 

Крайният срок, в който Банката може да взема решения за отсрочване на вземания по кредити 

по настоящите Мерки, съобразени с „Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения 

към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 

13.03.2020 г. от Народното събрание на РБългария Извънредно положение, произтичащо от 

пандемията от COVID19“, е 30.06.2020г. 

 

От ръководството на  

„Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София“ 
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