Какво ви предлага ОББ ако сте младеж или
студент?

За контакт и допълнителна информация
Отдел Управление на ключови партньорства е на Ваше разположение:
▪ Вяра Методиева, Ръководител отдел Vyara.Metodieva@ubb.bg, +359 89 709 97 98
▪ Пламен Белоев, Старши експерт, Plamen.beloev@ubb.bg, +359 878 419 302
▪ Диляна Цветкова, Експерт, Dilyana.tzvetkova@ubb.bg, +359 882 882 689

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС
NO 1
БАНКОВО –
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
ГРУПА В БЪЛГАРИЯ

‘A-’

(FITCH RATINGS)

ПО – ВИСОК СПРЯМО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
ЗА БЪЛГАРИЯ

NO 3 БАНКА НА
БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР С
25 ГОДИШНА ИСТОРИЯ

ЗАЩО ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА ОББ
Обединена Българска Банка АД (ОББ) е основана през 1992 г. и е първия и наймащабен консолидационен проект в българския банков сектор.
От 2017г. е част от белгийската банково-застрахователна група KBC Group, един от
лидерите на пазара на банкови и застрахователни услуги в Белгия. Групата присъства
в редица страни по света, а в България се състои от 6 дружества предоставяща
пълен спектър от финансови услуги на своите клиенти.
ОББ АД разполага с:
175 банкови клона
640+ банкомата
10 000+ПОС*устройства
Клиентска база от
1 000 000+ клиента

900 банки 100+ страни
с установени кореспондентски
отношения.
Възможност за откриване на
сметки
и
депозити
през
Електронно
и
мобилно
банкиране;
Дългосрочният рейтинг на банката е
‘А-’, най-високият рейтинг за българска
финансова институция.

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ

С ОББ Мобайл банкирате в движение лесно, бързо
и сигурно

Портал за електронни услуги, който осигурява
възможност за заплащане на битови сметки,
данъци и кредитни задължения с кредитна или
дебитна карта на ОББ или друга банка;

ПОС – устройство за приемане на плащания с банкова
карта
*

Поверителна информация

Лоялна програма под формата на мобилно
приложение за всички картодържатели на ОББ,
които ползват отстъпки в над 500 обекта на
партньорите на програмата.
2

ОББ МОБАЙЛ - БАНКИРАТЕ УДОБНО
НАВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ
ОББ Мобайл е безплатноВ
приложение,
с
ПОСЕЩЕНИЕ
БАНКОВ
КЛОН
вграден софтуерен токън* и позволява
вход и плащане само с пръстов отпечатък.
ОББ Мобайл предлага услуги, които
осигуряват удобство и независимост :

Достъпно 24/7 с него можете бързо, лесно и
сигурно да управлявате личните си финанси :

• Ставате клиент на ОББ изцяло дигитално, без
необходимост от посещение на банков клон;
• Откривате разплащателни сметки или срочни
депозити в лева и валута с няколко клика;
• Заявявате издаване на дебитна карта
директно през приложението, с избор на
удобен клон за получаване на картата измежду
170 клона на ОББ в цялата страна;
• Подавате заявка за потребителски кредит
директно през приложението, с възможност за
дигитално подписване на договора, без нито
едно посещение в банков офис;
В допълнение, можете да ползвате широката мрежа
от банкомати на ОББ с възможност за:
• Безплатно захранване на сметка с вноска в
• брой
Безконтактна функционалност за теглене на
пари в брой с увеличен лимит до 800 лв. за едно
теглене;
*ТОКЪН – устройство за достъп и
идентификация
Поверителна информация

Имате
постоянен
достъп до
средствата Ви
24/7 и история
на сметките Ви

Плащате и
управлявате
плащанията на
битовите си сметки
при над 250
доставчика на
комунални услуги

Нареждате
средства
независимо от
вида на
валутата
и типа на
превода

Разсрочвате
покупки,
направени с
кредитна
карта от ОББ

Ползвате до 65% пониски такси при
плащания в
мобилното
банкиране

Младежка програма FULL ACCESS
ПАКЕТ ”МЛАДЕЖИ И СТУДЕНТИ“ – само срещу 1 лев на месец
• Пакетът е насочен към клиенти на възраст от 18 до 25 години
включително
• Безконтактна дебитна карта
MASTERCARD® с дизайн по избор
• Без такса при теглене на средства
от банкомати на ОББ
• Без такса за откриване и месечно обслужване на
разплащателна сметка

Можете да заявите
своя пакет изцяло
дистанционно тук:
https://www.ubb.bg/
fu
ll-access

• Иновативни начини за плащане – получавате подарък - гривна за
безконтактни плащания с лимит на безконтактното плащане до 100 лева, с
която спокойно да плащате удобно
• Свобода в ежедневното банкиране – когато и където е необходимо чрез
апликацията UBB Mobile
• Достъп до лоялна програма Bright club - стотици атрактивни отстъпки и
намаления в цяла България. Имате достъп до атрактивни намаления и
специални оферти в над 100 предпочитани търговски обекта в България.

КРЕДИТ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
с държавна финансова подкрепа – Очаквайте
скоро!
За заплащане на таксите за обучение или за издръжка
• Финансиране на целия, или на част от периода на обучение
• Подходящ за студенти и докторанти редовна форма на обучение за придобиване на степен
„бакалавър”, „магистър”или на научна степен „доктор” в създадено в България висше училище, които не
са навършили 35 години към датата на входиране на искането за кредит.
• Фиксиран годишен лихвен процент за срока на кредита
• 10 годишен срок на изплащане
• Без такси и комисиони, свързани с отпускане и управление
на кредита
• Без поръчители и без обезпечение
• Усвояване на траншове
• Гратисен период, по време на който
не се дължи погасяване на главница или лихва
по кредита

Отстъпки в над 500 обекти с всяка карта от
ОББ
Ние от ОББ знаем, че всяка Ваша покупка е важен избор за Вас и е момент, наситен с
емоции.
Заявете карта от ОББ и се наслаждавайте на отстъпки в над 500 обекти на партньорите
на програмата и онлайн!
✔ Свалете мобилното приложение
UWin от Google Play / Apple Store
или просто сканирайте този код

✔ Регистрирайте данни от своята
карта от ОББ и рождена дата
✔ Всички карти, издадени от банката
участват в програмата

Стандартен потребителски кредит за текущи
нужди
Осигурете си необходимите средства, избирайки вноската
и срока на кредита според възможностите си.
Изпълнението на плановете ви е във вашите ръце,
а ние ще финансираме нуждите от обучение,
покупка на автомобил, планиран ремонт
или покриване на текущи разходи.
Запитването Ви може да бъде отправено чрез:
• Обаждане в Контактен център на тел. 0700 117 17
• Кредитен калкулатор за потребителски кредити в сайта на ОББ
• Кредитен калкулатор за потребителски кредити в ОББ Мобайл
Повече детайли за самия продукт и параметрите по него можете да видите в сайта на ОББ!
Планирайте вашата месечна вноска и реализирайте спокойно идеите си.
С потребителски кредит с фиксирана лихва получавате сигурността
на постоянна вноска в комбинация с изгодни финансови условия. За детайлна информация в сайта на
ОББ!

Първи дом с ОББ
Готови ли сте за вашия нов дом?
Ние сме тук, за да ви помогнем неговото финансиране да се случи с предварително
одобрение
до 1 ден и без такса за кандидатстване.
За повече информация последвайте линка в сайта на ОББ!

Имате нужда от помощ, за да изберете и намерите своя нов дом?

Заявете своя пакет Full Access с един клик
Станете клиент и заявете сега своя пакет Full Access напълно дигитално в 6 кратки
стъпки:

Изтеглете
приложението
ОББ Мобайл
от Google
Play/App Store
и стартирайте
процеса

Попълнете
вашите
основни
данни

Изтеглете и активирайте
приложението Evrotrust App от
Google Play или App Store.
Идентифицирайте се и
потвърдете имейл адреса, с
който се регистрирате.

Върнете
се в ОББ
Мобайл и
попълнете
допълните
лните
данни.

Подпишете
генерирани
те
документи
от ОББ в
Evrotrust
App.

Вече сте наш
клиент. Активирайте
ОББ Мобайл и
заявете чрез
приложението
пакета FULL Access
.

Изтегли
UBB
Mobile
Допълнителна информация можете да намерите на нашия уебсайт: https://www.ubb.bg/digital-onboarding-and-lending

ТИ СИ НА ХОД!

