
В ГПР са включени: такса за разглеждане на кредитна сделка – 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност
– 100 лв., месечна такса за обслужване на пакетна сметка с биоразградима дебитна карта – 12 лв.

Заповече информация, свържете се снас на тел:
0878 22 64 31 или e-mail: BankingServicesInvestmentLoans@procreditbank.bg

Възползвайте се от покупка на първият трактор, който може да бъде задвижван от
акумулаторните батерии на EGO 56V ARC Lithium™ с подкрепата на

ПроКредит Банк при най-добри условия:

• Лихвен процент – 3.50% фиксиран за физически лица и плаващ (6 месечен Euribor+3.5%,
минимум 3.50%)за юридически

• Разплащателна сметка с биоразградима карта
• Бързо одобрение
• Изцяло онлайн кандидатстване и подписване на договор (онлайн за физически и в офис

на Банката за юридически лица)

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (ПРИМЕР)
Сума 10000 BGN
Срок до 60 месеца

Лихва 3.50% фиксирана

Вноска 182.16 BGN

Общо дължими 11 849.15 BGN

ГПР 7.24%

www.egopowerplus.bg/Z6

Оферта за покупка на ZERO TURN КОСАЧКА РАЙДЕР на EGO Power+

mailto:BankingServicesInvestmentLoans@procreditbank.bg
http://www.egopowerplus.bg/Z6


СМЕТКА
С БИОРАЗГРАДИМА КАРТА

Защо да откриете сметка ProGreen?

• Средствата Ви ще бъдат използвани
целево само за проекти, които покриват
критериите на Банката за зелена инвестиция
• Получавате биоразградима дебитна
карта, създадена от царевица
• Разбира се, доставена в плик от
рециклирана хартия
• С всяка карта получавате картонче със
семена на медоносни растения. Засейте ги в
градината или на балкона, осигурете вкусна
храна за пчелите около вас!

Какво получавате със сметка ProGreen?
• Интернет банкиране
• Свобода да теглите на АТМ на всички банки 

в страната без такса
• Безплатни плащания на ПОС терминал в 

България и чужбина
• Неограничен брой безплатни преводи в 

лева чрез интернет банкиране
• Плащане на битови сметки и SMS известия 

без такса Спестовна сметка FlexSave с лихва 
0.02%, изплащана ежемесечно

• Овърдрафт FlexFund с годишна лихва 6%, 
дължима само върху усвоената сума

• Преференциални условия по кредити
• Регулярен мейл бюлетин с отчет за 

използването на Вашите средства и 
примери на инвестициите, които сме 
финансирали с тях

• Месечна такса 12 лева.

Заявете Вашата Зелена сметка онлайн на
www.procreditbank-direct.com

http://www.procreditbank-direct.com/

	Slide Number 1
	Slide Number 2



