ЛИХВЕНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ОПРЕДЕЛЯЕМ ГОДИШЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА
КРЕДИТИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С настоящата методология се определят референтните лихвени проценти, използвани от
„ПроКредит Банк (България)“ ЕАД (Банката) при формиране на годишния лихвен процент по кредити с определяем лихвен процент.
2. За целите на настоящата методология:
Годишен лихвен процент (ГЛП) по кредита е лихвеният процент, приложим на годишна база към сумата на
усвоената и непогасена част от кредита. ГЛП може да бъде определен (фиксиран) или определяем (плаващ).
Определен лихвен процент по кредита е фиксирана величина, валидна за целия срок на кредита.
Определяем лихвен процент по кредита е променлива величина, формирана като сбор от референтен
индекс и фиксирана надбавка. Надбавката и периодът на определяне на лихвения процент се
индивидуализират в договора за кредит.
Референтен индекс е EURIBOR или LIBOR, в зависимост от валутата на кредита, както следва: при кредити
във валута лев/евро е приложим референтен индекс EURIBOR, съответно при кредитни продукти във валута
щатски долари - референтния индекс LIBOR.
- EURIBOR1 (Euro Interbank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната
разменят помежду си срочни депозити в евро. Според падежа на депозитите, индексът се определя на
седмична и месечна база, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова
федерация в Брюксел, Белгия.
- LIBOR (London Interbank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките предлагат
негарантирани заеми на лондонския междубанков пазар. LIBOR се публикува ежедневно от Британската
Банкова Асоциация.
3. Валидността на референтните индекси се определя съгласно правилото T (обозначение за време) + 2, т.е
формираната и публикувана на определена дата стойност на индекс е тази валидна за втория ден след формирането/публикацията му. Считано от 2014 г. е в сила промяна, съгласно която стойността на индекса (за
EURIBOR считано от месец март, за LIBOR считано от месец юли), формирана на определен ден и валидна на втория ден след формирането й, се публикува в деня, следващ формирането й и предхождащ деня на валидността
й.
II. РЕД ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ФОРМИРАНЕ И ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЯЕМ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
4. За формиране на определяем лихвен процент се използва шестмесечният размер на съответния референтен
индекс.
4.1. При първоначално формиране на ГЛП по кредита, валиден за първия период, посочен в договора за
кредит, се взема стойността на шестмесечния референтен индекс за деня, предхождащ деня на подписване
на договора за кредит/отпускане на транша, в случай че кредитът се усвоява на траншове.
4.2. За всеки следващ период стойността на ГЛП се изчислява като се взема шестмесечната стойност на
референтния индекс за деня преди датата на последната вноска по Погасителния план за предходния
период.
5. Формираната стойност на определяемия лихвен процент се закръгля с точност до четири знака след десетичната запетая.  
6. При отмяна на индекс, използван при формиране на определяем лихвен процент по настоящата методология, същият се замества от аналогичен такъв, определен от Банката.
III. ПУБЛИЧНОСТ И ОПОВЕСТЯВАНЕ
7. Банката оповестява на интернет страницата си настоящата методология, както и архив на стойностите на
използваните референтни индекси към датата на формирането им.  
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