
 
 
 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ НА TBI BANK ‘MOBAPP’   
   
Тук може да се запознаеш с услугите, които ТИ БИ АЙ Банк ЕАД („Банката“, „ние“, 
„нашите“) ти предоставя само чрез мобилното приложение „TBI Bank ‘MobAPP’“ 
(„Приложението“) и които услуги са достъпни само за теб като ползвател на 
Приложението.  
:  

I. МОБИЛНО БАНКИРАНЕ  
„ПРЕВОД ПО МОБИЛЕН НОМЕР“  
Услугата „Превод по мобилен номер“ е функционалност на услугата „Мобилно 
банкиране“, която ти предоставя възможност за лесно нареждане и получаване на 
преводи към и от физически лица, които са клиенти на Банката с активна банкова сметка 
в национална валута, регистрирали са свой мобилен телефонен номер в Приложението 
и са активирали функционалността  „Превод по мобилен номер“.   
Ако избереш да активираш „Превод по мобилен номер“, Приложението ще получи 
достъп до телефонния указател на мобилния ти телефон и ще може да идентифицира 
и да ти покаже всички номера, които са активирали тази функционалност. Достатъчно е 
да избереш от телефонния си указател лице, което е активирало 
функционалността  „Превод по мобилен номер“ и ще можеш да наредиш превод без да 
се налага да изписваш платежната сметка на получателя. Подробни условия за 
ползването и активирането на функционалността  „Превод по мобилен номер“ може да 
намериш тук.  
  
II. МОБИЛНО КРЕДИТИРАНЕ  

„КРЕДИТНА ВАКАНЦИЯ“    
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА „КРЕДИТНА ВАКАНЦИЯ“   
Услугата „Кредитна ваканция“ ти позволява да отложиш плащането на месечната вноска 
за следващия месец, веднъж на всеки шест месеца от действието на договора за кредит. 
В случай че имаш няколко договора за кредит, може да ползваш услугата за всеки един 
от тях. Услугата е напълно безплатна, като за периода на отложената вноска ние не 
начисляваме никакви лихви или такси.   

КАК ДЕЙСТВА   
Единственото, което трябва да направиш, е да избереш бутона „Пропусни плащане“ от 
менюто на Приложението, след което да последваш няколко лесни стъпки, за да се 
запознаеш с услугата и да потвърдиш желанието си да я ползваш. Можеш да отложиш 
плащането само на следващата по ред месечна вноска, съгласно действащия ти 
погасителен план. Ние ще променим твоя погасителен план, като го изместим с един 
месец напред.   

Внимавай!   
Услугата няма да е достъпна за теб, ако вече си се възползвал от нея и си отложил 
плащане по своя договор за кредит. При изтичането на срока, определен от Банката и в 
случай че договорът ти за кредит е все още активен, услугата ще бъде отново 
достъпна.   

Пример:   
Ако имаш договор за кредит, сключен на 01.01.2021 г. и с краен срок на плащане 
15.12.2021 г., дължиш 12 равни месечни вноски на всяко 15-о число от месеца 
и желаеш да отложиш плащането на вноската, дължима на 15.08.2021 г., 
тогава:   
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• следва да активираш услугата „Кредитна ваканция“ преди 
15.08.2021 г., но след 15.07.2021 г.   
• приложението генерира текст, което те информира: „Отлагане 
на падежа на дължимата на 15.08.2021 г. вноска с един месец – нов 
падеж 15.09.2021 г. Изместване на погасителния план с 1 месец 
напред.“   
• предоставена ти е възможност да потвърдиш или откажеш 
услугата, чрез натискането на съответния бутон   
• при потвърждение от твоя страна, ти пропускаш плащането 
дължимо на 15.08.2021 г., а крайния срок на плащане става 15.01.2022 
г.   

  
„НАМАЛЯВАНЕ НА МЕСЕЧНАТА ВНОСКА“   
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА „НАМАЛЯВАНЕ НА МЕСЕЧНАТА 
ВНОСКА“   
Услугата „НАМАЛЯВАНЕ НА МЕСЕЧНАТА ВНОСКА“ ти позволява да намалиш размера 
на плащаната от теб месечна вноска, веднъж на всеки шест месеца от действието на 
договора за кредит. Тъй като размерът на месечната ти вноска е определен за конкретен 
период от време (срок на кредита), нейното намаляване ще предизвика удължаване на 
крайния срок за погасяване на задълженията ти по договора за кредит. При 
намаляването на месечната ти вноска, крайният срок за погасяване на задълженията по 
договора за кредит не може да бъде удължен с повече от 3 /три/ месеца, в случаите, 
когато имаш сключена застраховка, а в случаите, когато нямаш сключена застраховка - 
общият срок на договора за кредит   
  
 


