
 

Р–M 2 HoOD в16 Тарифа за таксите   16.04.2021 г.                      

  

 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 
 

Видове 
Сума в 

лева 

1. Издаване на удостоверение за актуален дълг  20 

2. Издаване на удостоверение за липса на задължение 20 

3. Издаване на удостоверение за липса на просрочено 
задължение 

20 

4. Издаване на удостоверение за извършена цесия 5 

5. Издаване на удостоверение за липса на задължение по 
извънсъдебно споразумение 

10 

6. Издаване на удостоверение за актуален дълг по извънсъдебно 
споразумение 

10 

7. Обработка на молба за прехвърляне на предплатени суми от 
един договор за кредит към друг договор за кредит на един и 
същи клиент 

 
5 

8. Изпращане на поисканите документи - удостоверения, по куриер  10 

9. За извънсъдебно събиране на вземането при забава в 
плащането на вноска с повече от 14 дни (начислява се на 15-я 
ден забава)* 

10 

10.  За извънсъдебно събиране на вземането при забава в 
плащането на вноска с повече от 39 дни (начислява се на 40-ден 
забава)* 

20 

11.  За извънсъдебно събиране на вземането при забава с повече 
от 90 календарни дни** за плащане на вноска по договора за 
кредит 

 

При договор с остатъчно задължение до 500 лв. 100  
При договор с остатъчно задължение от 500.01 лв. до 1000 лв. 200 
При договор с остатъчно задължение от 1000.01 лв. до 3000 лв. 400 
При договор с остатъчно задължение над 3000 лв. 500 
*Таксите за извънсъдебно събиране на вземането при забава над 14 и 39 дни включват 
разходите за, но не само: провеждане на телефонни разговори за напомняне, изпращане на 
напомнителни писма за просрочени задължения, изпращане на напомнителни смс-и за 
просрочени задължения. При забава в плащането на последователни погасителни вноски, 
таксите за извънсъдебно събиране на вземането се начисляват само за първата погасителна 
вноска при достигане на съответния ден забава.  
**Таксата за извънсъдебно събиране на вземането при забава на плащанията над 90 дни се 
начислява еднократно за срока на кредита, на 91-я ден забава и изразява разходите на 
кредитора за ангажирането на служители и сътрудници, които да осъществят физическо 
събиране на вземането чрез посещения на място на адресите на клиента/солидарния длъжник.  

 

• Всички цени на услуги, които се облагат с ДДС, са посочени с включен ДДС. 
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