БНП Париба Лични Финансипредлага доказано бърз и достъпен потребителски кредит за закупуване на
стоки.

БНП Париба Лични Финанси е:
o
o
o

Лидер в потребителското кредитиране в България и Европа
Част от БНП Париба – една от най-стабилните банки в света
Отговорен финансов партньор

Предимства напродукта (потребителски кредит за закупуване на стоки):
o
o
o
o
o
o
o

Сигурен - с ясни и непроменящи се условия
Съобразен с индивидуалните нужди на клиента
Фиксирана лихва и непроменяща се вноска за целия период на кредита
Лична финансова консултация при избора на кредит
Лична консултация през целия период на изплащане
Специални предложения за лоялни клиенти
Достъпен и иновативен





Незабавно в магазина до Вас
По телефона от офиса или дома
През интернет, с доставка в дома

Параметри на кредита:
o
o
o
o
o
o
o

Размер на кредита от 150 до 10 000 лв. (в зависимост от стоковата група)
Срок на изплащане от 3 до 48 месеца
Само срещу лична карта
Без поръчители
Възможност за избор на първоначална вноска
Гратисен период от 15 до 45 дни
За всички лица навършили 18 години

БНП Париба Лични Финанси предлага достъпен потребителски кредит за покупки на стоки на
изплащане.
Условия на предложението:
Без лихва на 3, 6, 12 или 18 равни вноски,чрез използване на функционалността покупка на изплащане
на равни вноски в кредитния лимит, чрез откриване или използване на кредитна карта от нас.
Важи за покупки от 150 до 8 000 лева и при достатъчен кредитен лимит по картата.
Пример: Цена на стоката 1 200 лв. Усвоен размер по револвиращия кредит 1 200 лв.
12 месечни вноски по 100 лв., фикс.ГЛП 0 %, ГПР 0%, такси 0 лв., плащаш общо 1 200 лв. за
финансираната стока на изплащане на равни вноски в кредитния лимит.
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Посочените вноски се запазват само при коректно и навременно изплащане. За всяка допълнителна
трансакция, неизпълнение на договора при активирана кредитна карта важат ГЛП, такси, ГПР, съгласно
Договора за револвиращ кредит.
Важно!
3 месечната схема важи за всички стоки в магазина и сайта на Техмарт.
6,12 и 18 месечните схеми важат само за обозначените стоки в брошурата и сайта.
Срок на промоцията: 08 декември до 4 януари 2019 г.
Повече информация за БНП Париба Лични Финанси:
http://www.bnpparibas-pf.bg/za-bnp-pariba-lichni-finansi.html
За връзка с компaнията: телефон 0700 11 811
Удобство при погасяване:
o
o
o
o
o

Безплатно на Cashterminal – в цялата страна
Безплатно чрез сайта на еPay: www.epay.bg
На банкомат чрез услугата B-pay
В удобен за Вас офис на EasyPay –офиси в цялата страна
Чрез банков превод с вносна бележка

Вноските се правят всеки месец, преди датата на плащане.

Незабавeн oтговор:
o
o
o
o
o

Изберете стока от магазина или електронния каталог
Обърнете се към наш представител в магазинаили следвайте стъпките за онлайн пазаруване на
кредит
Изчакайте отговор
Подпишете договор
Вземете избраната стока от магазина веднагаили поръчайте доставка на място

Повече информацияза продукта:http://www.bnpparibas-pf.bg/stokov-kredit.html
Образци на договор за кредит с БНП Париба ЛФ
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