МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПО ПРОДУКТИТЕ
НА „МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С настоящата методика се определят референтните лихвени проценти, използвани
от „Микрофинансираща инстиуция ДЖОБС“ ЕАД (МФИ ДЖОБС ЕАД) при формиране
на годишния лихвен процент по предоставяните от МФИ ДЖОБС ЕАД продукти под
формата на финансов лизинг и кредити.
2. За целите на настоящата методология:
Годишен лихвен процент (ГЛП) по кредита е лихвеният процент, приложим на годишна
база към сумата на усвоената и непогасена част от кредита. ГЛП може да бъде
фиксиран или плаващ.
Фиксиран лихвен процент по кредита е фиксирана величина, валидна за целия срок на
кредита.
Плаващ лихвен процент по кредити и договори за финансов лизинг е променлива
величина, формирана като сбор от референтен индекс и фиксирана надбавка.
Надбавката и периодът на определяне на лихвения процент се индивидуализират в
договорите за кредит или лизинг.
Референтен индекс е тримесечен (3M) EURIBOR или тримесечен (3M) SOFIBOR:
- EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което
банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Според падежа на
депозитите, индексът се определя на седмична и месечна база, като стойностите му се
публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.
- SOFIBOR (Sofia Interbank Offered Rate) означава годишният лихвен процент за
предоставяне на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския
междубанков пазар, както е публикуван на SOFIBOR екран на Reuters към 11:00 ч. местно за
Република България време всеки работен ден.
За стойности на приложимия във връзка с Лихвата Референтен (базов) индекс (3-месечен
EURIBOR) или 3-месечен SOFIBOR се вземат котировките два работни дни преди датата на
дължимо плащане (падежната дата) публикувани
в посочените по-долу часове за
публикуване на съответния индекс (“3-месечният EURIBOR за евро” означава годишният
лихвен процент за предоставяне на депозити със срок 3 месеца на датата на определяне на
лихвата, както е публикуван на EURIBOR екран на Reuters към 11.00 ч., централно
европейско време, закръглен нагоре до четвъртия знак след десетичната запетая) или (3месечният SOFIBOR за лева” означава годишният лихвен процент за предоставяне на
тримесечни необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския
междубанков пазар, както е публикуван на SOFIBOR екран на Reuters към 11:00 ч. местно за
Република България време всеки работен ден, закръглен нагоре до четвъртия знак след
десетичната запетая), като тези стойности влизат в сила на Датата на дължимо плащане.
Референтен (базов) индекс (3-месечен EURIBOR) или 3-месечен SOFIBOR се променя

четири пъти в годината - на съответната дата на дължимо плащане (падежната дата) през
месеците март, юни, септември и декември. Актуализираните стойности са валидни в
периода до следващата актуализация на референтния (базов) индекс. В случай, че Датата
на дължимо плащане е неработен ден, референтен (базов) индекс (3-месечен EURIBOR)
или 3-месечен SOFIBOR се преизчислява и се променя лихвата, в частта на референтния
индекс в последния работен ден, предхождащ Датата на дължимо плащане. За тази цел се
вземат стойностите на референтен (базов) индекс (3-месечен EURIBOR) или 3-месечен
SOFIBOR, валидни за последния работен ден, предхождащ Датата на дължимо плащане,
т.е. котировки, публикувани два работни дни (за съответния пазар, където се определя
индекса) преди последния работен ден, предхождащ Датата на дължимо плащане.
Информация за приложимите стойности на EURIBOR е достъпна и на интернет страниците
на Reuters, Bloomberg, Българска народна банка (www.bnb.bg), www.euribor.org. Информация
за приложимите стойности на - SOFIBOR е достъпна и на интернет страницата на Reuters,
Bloomberg и Българска Народна Банка (www.bnb.bg).
II. РЕД ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ФОРМИРАНЕ И ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПЛАВАЩ ЛИХВЕН
ПРОЦЕНТ
4. За формиране на плаващ лихвен процент се използва тримесечният размер на
съответния референтен индекс. При формиране на ГЛП по кредита, валиден за
съответния период, посочен в договора за кредит, се взема стойността на
референтния (базов) индекс валидна към датата на подписване на договора за кредит.
5. Формираната стойност на определяемия лихвен процент се закръгля с точност до
четири знака след десетичната запетая.
III. ПУБЛИЧНОСТ И ОПОВЕСТЯВАНЕ
6. МФИ ДЖОБС ЕАД оповестява на интернет страницата си настоящата методология.
IV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Методика за определяне на годишния лихвен процент по продуктите
на МФИ ДЖОБС ЕАД е приета от Съвета на директорите на МФИ ДЖОБС с Протокол
№ 92/23.04.2015 г.

