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Основни познания "Терминология" 

Банка Институция, предлагаща банкови продукти и услуги 

Кредитоспособност 

Чрез събиране на разнообразна лична информация се прави 

опит да се прецени способността на дадено лице да определи 

вероятността дългът да бъде изплатен. Колкото по-добра е тази 

оценка, толкова по-добър е кредитният рейтинг. Лихвеният 

процент често се променя в зависимост от класификацията. Ако 

имате лош кредитен рейтинг, е много трудно да получите заем. 

Наличност Пари по сметка в банката 

Гаранция 

Задължение на банка да заплати определена сума при 

определени условия и при предварително заплащане на такса, 

ако оригиналният длъжник не направи това 

Разплащателна 

сметка 

Сметка в банка за безналични /безкасови/ трансфери – плащане 

или получаване на средства 

Кредитор Лице, предлагащо пари на заем срещу възнаграждение /лихва/. 

Ипотека Сгради, земя или други стоки, приети като обезпечение  по заем 

Извлечение от 

банкова сметка 

Запис на постъпленията и плащанията по дадена сметка – напр. 

разплащателна. 

Овърдрафт 

Превишаване на наличност по банкова сметка при договорен 

кредитен лимит 

Кредит 

Средства, дадени на заем за определено време и срещу 

заплащане на лихва /договорена/ 

Кредитор Банка или друга институция, отпускаща пари на заем 

Кредитополучател 

Физическо или юридическо лице, получило заем от банка или 

друга кредитна институция 

Срок на кредита Време, през което се погасява даден кредит /погасяване/  

Монети 

Парични знаци, направени от метал, имат определена от 

емитиента - държавата (БНБ, изпълнява определените и със 

закон функции в България) номинална стойност, обозначена на 

лицевата страна. Емитиращият орган определя също редица 

други параметри, като вид метал, тегло, размери и др. 

Монополът за сечене на монети принадлежи на емитиента. 

Банкноти 

Парични знаци, направени обикновено от специална хартия, 

имат определена от емитиента - държавата (БНБ, изпълнява 

определените и със закон функции в България) номинална 

стойност, обозначена на лицевата страна. Емитиращият орган 

определя също редица други параметри, в т.ч. специфичните 

защитни знаци. Монополът за печатане на пари принадлежи на 

емитиента. 

Длъжник Лице, което е получило заем и трябва да го погаси 

Обезпечение Имущество или други ценни вещи или стоки, служещи като залог 
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при кредитна сделка (напр. гаранция, ипотека, ценни книжа, …) 

Спестовна книжка Форма на спестяване 

Спестовна сметка 

Лихвоносна, отворена сметка. Предполага възможността по 

всяко време да се внасят (спестяват) средства и те да са достъпни 

също по всяко време. 

Погасяване 
Изплащане на дълг изцяло или на части. 

Лихви Цена на кредит / доход за кредитора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


