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РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ ОТ „ВИВА КРЕДИТ“ ООД
относима към Договори за паричен заем „ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 И 30“
ИЛИ „ВИВАКРЕДИТ ПЛАН 14 И 30“

1. При заявен интерес от Потребител за получаване на потребителски кредит, на същия се предоставя
Стандартен европейски формуляр (СЕФ), посочващ всички условия по бъдещия паричен заем.
Потребителят се запознава с всички параметри и условия, включително необходимостта от предоставяне
на обезпечение и на какви изисквания следва да отговаря, след което потребителят взема решение дали
да кандидатства за получаването на заем;
2. Потребителят се запознава с Тарифата на „Вива кредит“ ООД;
3. Потребителят отива в търговски обект от клоновата мрежа на „Вива кредит“ ООД, като информация
за адресите на търговски обекти е достъпна на интернет страницата на Дружеството – www.vivacredit.
bg, където с помощта на служители на Дружеството попълва Предложение за сключване на договор за
паричен заем (ППЗ);
4. Потребителят може да кандидатства и по телефона, като с помощта на служители на Дружеството
попълва Предложение за сключване на договор за паричен заем (ППЗ);
5. Потребителят може да кандидатства и онлайн на сайта на Дружеството – www.vivacredit.bg, където попълва
формата за кандидатстване за отпускане на паричен заем; При попълване на ППЗ или при попълване на
формата за онлайн кандидатстване, потребителят предоставя данните от личната си карта и подписва
декларация за обработка и съхранение на лични данни. Потребителят може да изрази и доброволното
си желание да му бъде предоставена допълнителна незадължителна услуга по експресно разглеждане
на заявка за отпускане на паричен заем. При изразено желание за одобрение до 20 мин., потребителят
следва да маркира съответното поле в ППЗ или във формата за онлайн кандидатстване, с което избира тази
услуга. За допълнителната незадължителна услуга за експресно разглеждане на заявката за получаване
на паричен заем, Клиентът дължи Такса за експресно разглеждане, която се изчислява спрямо сумата
на паричния заем и периода на договора за паричен заем. Общата дължима сума за допълнителната
незадължителна услуга е видима на сайта на „Вива кредит“ ООД, както и в Тарифата на „Вива кредит“ ООД
и е описана в предоставяния СЕФ, както и в Договора за паричен заем. Таксата за експресно разглеждане
на заявката за получаване на паричен заем се дължи от Заемателя само в случаите, когато заявката за
получаване на паричен заем бъде одобрена и Клиентът сключи съответния договор за паричен заем
и не се дължи от същия, ако заявката за получаване на паричен заем бъде отхвърлена. В случай, че
впоследствие Клиентът желае да промени желанието си по отношение на срока за разглеждане на заявка
за отпускане на паричен заем може да промени заявката си за кредит от Обикновена на Експресна или
обратно, като за тази цел е необходимо клиентът да се обади на 0700 45 245 (без допълнително таксуване)
и да заяви своето желание. В случай, че иска да направи тази промяна, е необходимо неговото съгласие
за използване на последните 4 цифри от ЕГН му като код за идентификация, което същият е предоставил
с подписването на ППЗ или с попълване на формата за онлайн кандидатстване;
6. Освен посочените не е необходимо да се предоставят други документи. Към ППЗ потребителят прилага
заверено копие от личната си карта; След отправяне на предложение за сключване на договор за паричен
заем, от „Вива кредит“ ООД се извършва оценка на кредитоспособността на потребителя;
7. След извършване на оценка на кредитоспособността, Дружеството взема мотивирано решение дали да
бъде отпусната заемна сума и в какъв размер;
8. Дружеството уведомява потребителя за взетото решение;
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9. В случай на одобрение на предложението, потребителят сключва с „Вива кредит“ ООД договор за
паричен заем, който се подписва на всяка страница и получава заемната сума посредством избрания от
него начин;
10. Средствата по договора за паричен заем се предоставят по един от следните начини: 1. В брой, във
всеки търговски обект от клоновата мрежа и партньорската мрежа на Заемодателя, подробно изброени
на Интернет-страницата на Заемодателя - www.vivacredit.bg; 2. По банков път, по посочена от потребителя
негова лична банкова сметка; 3. По електронен път чрез превод по посочена от Заемателя във формата
за кандидатстване лична Микросметка в ePay.bg (ИПЕЙ АД), при кредити, сключени онлайн. 4. В брой, във
всеки търговски обект от клоновата мрежа на „ИЗИПЕЙ“ АД при кредити, сключени онлайн;
11. Плащането на задълженията на Заемателя може се извърши по следните начини:
1. По банков път, по следната банкова сметка на Заемодателя – „УниКредит Булбанк”, IBAN:
BG46UNCR70001520684441; BIC:UNCRBGSF. Плащането се счита за надлежно извършено със заверяването
на банковата сметка на Заемодателя с преведената сума. Като основание за превода в платежното
нареждане се посочва номерът на договора за паричен заем, посочен по-горе или ЕГН на Заемателя. 2. В
брой, във всеки търговски обект от клоновата мрежа и партньорската мрежа на Заемодателя, подробно
изброени на Интернет-страницата на Заемодателя - www.vivacredit.bg. 3. В брой, във всеки търговски
обект от клоновата мрежа на „ИЗИПЕЙ“ АД.

Ръководството на „Вива кредит“ ООД
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