Референтен лихвен процент (РЛП)
използван от „Обединена българска банка“ АД при определяне на променливия лихвен
процент по кредити на физически лица

(валиден за всички договори за кредитни продукти на ОББ АД, сключени след 23.07.2014
г., при които в договора за кредит страните са се съгласили главницата по кредита се
олихвява с променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен
процент /РЛП/ – пазарен индекс – 6 месечен-Sofibor / Euribor, за кредити в лева / в евро,
публикуван на сайта на Българската народна банка /БНБ/ / Европейската банкова
федерация /ЕБФ/, и фиксирана надбавка)
Променливият лихвен процент, приложим от „Обединена българска банка“ АД по
договори за кредит с физически лица (ипотечен кредит, потребителски кредит,
овърдрафт, кредитна карта и кредитна линия) се формира от Референтен лихвен
процент (РЛП) и фиксирана надбавка (ФН).
Променливият лихвен процент по кредита = РЛП + ФН
Референтният лихвен процент (РЛП), използван като основа за изчисляване на
приложимия към договора променлив лихвен процент, се определя въз основа на
променлив пазарен индекс – 6-месечен SOFIBOR, публикуван на сайта на Българската
народна банка www.bnb.bg (за кредити в лева) или 6-месечен EURIBOR, публикуван на
сайта на Европейската банкова федерация www.euribor-ebf.eu (за кредити в евро) или
на друг еквивалентен източник на официална информация, който може да ги замести.
Клиентите могат да се информират за пазарните индекси и в информационните системи
„Reuters“ и „Bloomberg“. Стойността на РЛП се актуализира на 6-месечен период, два
пъти в годината - на 1-ви март и на 1-ви септември, съобразно изменението на
съответния пазарен индекс. Преизчисляването се извършва съгласно стойността на 6месечния Sofibor/Euribor, обявена на електронната страница на БНБ/ ЕБФ за дата седем
работни дни преди 1-ви март и 1-ви септември.
Новият размер на лихвения процент се прилага от първата падежна дата, респ. от датата
на първото извлечение по кредита, следващи датата на преизчисляване. Ако между
датата на подписване на договора за кредит и усвояването на средствата по кредита се
промени стойността на 6-месечния SOFIBOR или 6-месечния EURIBOR в сроковете и по
реда посочени по - горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран
променлив лихвен процент на база новата стойност на пазарния индекс. За нови
кредитни карти и ОК кредити влиза в сила актуалният РЛП към дата на активация на
картата.
Актуалният размер на прилагания от „Обединена българска банка“ АД референтен
лихвен процент е публично достъпен в търговските помещения на банката и на
официалната интернет страница - www.ubb.bg.

Банката уведомява клиентите си за промени в референтния лихвен процент и новия
размер на погасителната вноска, съгласно нормативните изисквания и договореното с
клиента.
Референтни лихвени проценти на „Обединена българска банка“ АД

РЛП по кредити в ЕВРО

-0,529%

Последна актуализация 01.09.2021
История на нивата на РЛП:
ПЕРИОД

BGN

EUR

в сила от 23 юли 2014 г.

1,400%

0,303%

1 март 2015 – 31 август 2015 г.

1,170%

0,125%

1 септември 2015 – 29 февруари 2016 г.

0,943%

0,042%

1 март 2016 – 31 август 2016 г.

0,506%

-0,125%

1 септември 2016 – 28 февруари 2017г.

0,353%

-0,192%

1 март 2017 – 31 август 2017

0,293%

-0,238%

1 септември 2017 – 28 февруари 2018 г.

0,260%

-0,273%

1 март 2018 -31 август 2018

0,150%

-0,273%

1 септември 2018 – 28 февруари 2019 г.

Както следва:

-0,266%

1 септември 2018 -30 септември 2018 г.

0,150%

Не приложимо

Считано от 01 октомври 2018г преминаване към 0,2%
РЛП,
във
връзка
с
преустановяване
изчисляването на СОФИБОР
01 март 2019 -31 август 2019 г.

РЛП 0,2% съгласно Методика -0.231%
от 17.04.2018 г.

1 септември 2019 – 28 февруари 2020

РЛП 0,2% съгласно Методика -0.418%
от 17.04.2018 г.

1 март 2020 – 31 август 2020

РЛП 0,2% съгласно Методика -0.353%
от 17.04.2018 г.

1 септември 2020 – 28 февруари 2021

РЛП 0,2% съгласно Методика -0,441%
от 17.04.2018

1 март 2021 – 31 август 2021

РЛП 0,2% съгласно Методика -0.518%
от 17.04.2018

1 септември 2021 – 28 февруари 2022

РЛП 0,2% съгласно Методика -0.529%
от 17.04.2018

