
Тарифа към Общите условия 

Заем до Заплата, 

уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите 

клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от 

разстояние 

1. Обезщетение за предсрочно погасяване на сума по договор за заем, съгласно чл. 

9.8 от Общите условия – 0.5 % от предсрочно погасената сума. 

2. Такса за удължаване на редовно задължение, съгласно чл. 9.9-9.11 от Общите 

условия - Такса за предоставяне на допълнителна, незадължителна услуга, предложена от 

Дружеството, даваща право на Заемателя, чрез превеждане на определена сума по сметка 

на Дружеството, да удължи падежа за връщане на сумата по заема, уговорена в 

Индивидуалните условия. Размер на таксата за едно удължаване според срока на 

удължаване: 

Срок (дни) 
Такса(процент от заетата 

сума) 

7 10% 

15 20% 

30 35% 

3. Такса за отлагане на прехвърлянето на просрочено задължение от Дружеството 

към агенция за събиране на вземания, съгласно чл. 10.2. от Общите условия – 30 лева. 

4. Такса за изпращане на напомнително писмо за просрочено задължение, съгласно 

чл. 10.3. от Общите условия – 30 лева. 

5. Такса за отлагане на започване на процедура за принудително изпълнение по 

просрочено задължение по чл. 10.5. от Общите условия – 40 лева. 

6. Тарифа за издаване на удостоверения и справки 

a) Удостоверение за липса на задължение по образец – 20лв.; 

b) Удостоверение за наличие на задължение по образец – 30лв; 

c) Удостоверение за наличие и липса на задължение по образец – 50лв. 

d) Удостоверение за липса/наличие на задължение със специален текст, различен 

от стандартния - 50лв.; 

e) Удостоверение за липса / наличие на задължение по образец – безплатно, 

когато е генерирано през личния профил на клиента. 

*Клиентът следва да заплати всички банкови такси свързани с преводи към трети страни, 

както и за погасяване на задължението по заема. 

**Всички услуги, които подлежат на облагане с ДДС, са посочени с включен ДДС. 

Настоящата Тарифа за Таксите е приета с решение на Управителите на Фератум 

България ЕООД и влиза в сила от 23.11.2020г. 


