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Оферта за финансови услуги, предназначена за студентите от 
Софтуерен университет   

 
 
 

Студентски кредит 
 
ТИ кредитът за студенти е нецелеви кредит, който дава възможност за финансиране на обучението в 
продължение на няколко години, включвайки такси за обучение, разходи за живот или разходи, свързани 
с учебния процес (пътувания, студентски бригади, наеми, покупка на лаптоп и др.). 
 

Максимална сума на кредита От 500 до 15 000 лева или еквивалента в лева 

Номинален лихвен процент От 7.90% в евро и 8.90% в лева* 

Срок на кредита До 5 години или с включен гратисен период до 8 
години (4+4), възможност за гратисен период  

 
 Не се изискват документи за това как се използват средствата 
 Ниска такса за отпускане на кредита 
 Бърз отговор 
 Гъвкава схема на плащане 
 

 
*Годишен процент на разходите за сума 15 000 лв и срок 96 месеца (от които 4 г гратсен период) с 
включена застраховка при лихва от 11.00% – 12.58%. 

* Срок на офертата – до 01.11.2016г.  
 
 

Ежедневно банкиране 
 
TИ или СТАРТ пакети за студенти 
 
Условията важат за редовни студенти межу 18 и 25 години. Студентът трябва да представи студентска 
карта (книжка), която удостоверява неговия текущ статус като такъв. 
 

 Разплащателна сметка.............................................................................................без месечна такса; 
 Дебитна карта Маестро или VISA Electron.............................................................без годишна такса; 

 Теглене на пари в брой от банкомат на: 
o Société Générale Експресбанк............................................................................... безплатно 

o Банкомат на друга банка.................. ...........................................................................0,59 лв. 
                                                                                                        (30% намаление от таксата по тарифа) 
 BankOn Web....................................................................без абонаментна такса за първата година; 
 BankOn Phone........................................................................................................................  безплатно. 

 
 
Допълнително възможни услуги: 
 
 BankOn SMS..............................................50% намаление от стандартната тарифа за абонамент; 
 MasterCard Classic....................................50% отстъпка от годишната такса за първата година. 
 10 BGN еднократен паричен бонус по сметката (само за нови клиенти, при условие, че са 

продадени всички изброени до момента продукти включващи се в Пакета). 
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Застраховка Комфорт 
 
В допълнение към банковите карти от всеки вид, Société Générale Експресбанк предлага сключване на 
доброволна застраховка Комфорт. Със застраховка Комфорт притежателите на карта на Société Générale 
Експресбанк получават допълнителна защита срещу неправомерно дебитиране на разплащателната им 
сметка /теглене на суми в брой или плащане/ в случаите на кражба или загуба на банковата карта преди 
нейното блокиране. При кражба или загуба на лични документи и/или ключове заедно със застрахованата 
банкова карта, Комфорт покрива разходите за тяхната подмяна. 
 
Всички студенти от Софтуерен университет получават, ВИП условията по застраховка Комфорт, а 
именно отстъпка от таксата по продукта - 25%. 

 
 

Интернет банкиране BankON Web 
 
Société Générale Eкспресбанк предлага на Вашите студенти отдалечен достъп до банкова сметка 24 часа 
в денонощието, 7 дни в седмицата със системата за интернет банкиране BankON Web. BankON Web 
предлага пълна гама он-лайн услуги. 
 
 
Интернет банкирането за всички студенти от Софтуерен университет е без такса за първата година 
на ползване. 

 

Телефонно банкиране BankON Phone 
 
Услугата Телефонно банкиране на Société Générale Експресбанк – BankON Phone е услуга за отдалечено 
банкиране. Тя дава възможност на Вашите студенти да получават точна, пълна и актуализирана банкова 
информация, без да се налага да посещават банката.  
 
Телефонното банкиране за всички студенти от Софтуерен университет е без такса за целия 
период на ползване. 

 

SMS банкиране BankON SMS 
 
BankON SMS Ви осигурява сигурен и удобен трансфер между сметките, само с едно текстово съобщение 
както и уведомяване при всяка транзакция. Нови възможности за управление на Вашите финанси. 
 
SMS банкирането за всички студенти от Софтуерен университет е с 50% отстъпка от годишната 
такса. 

 
 
Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация на тел. 02/ 937 06 51. Не се колебайте да 
се свържете с нас, ако възникнат въпроси.  
 
 
С уважение, 
   
  Светлозар Димитров 
  Директор клон Стамболийски 


