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Основни познания "Терминология" 

Кредит за автомобил/кола Кредит, предназначен за покупка на автомобил/кола. 
Кредитоспособност/кредитен 
рейтинг 

Чрез събиране на разнообразна лична информация се 
прави опит да се прецени вероятността дадено лице да 
изплаща бъдещи дългове. Колкото по-висока е 
(вероятността) оценката, толкова по-добър е 
кредитният рейтинг. Лихвеният процент често се 
променя в зависимост от приета класификация. Ако 
имате лош кредитен рейтинг, е много трудно да 
получите заем. 

Гаранция (Обезпечение) Гаранцията е форма на обезпечение на заем. Като 
лична гаранция трето лице се задължава да изплати 
непогасените задължения на кредитополучателя. Ако 
трябва да плати дълга, третото лице/гаранта, може да 
поиска парите обратно от кредитополучателя. Дали ще 
бъде по-успешен от банката е под въпрос. 

Заеми между физически 
лица 

Заемане на пари от роднини или приятели без да се 
заплаща лихва 

Ипотека Ипотеката е специална форма на обезпечение – вещно 
обезпечение. За обезпечение служи имот, апартамент, 
земя или друга недвижима вещ. Вписва се в  имотния 
регистър, за да е ясно на други потенциални кредитори 
или купувачи, че върху имуществото има тежести т.е. 
служи за обезпечение. Ипотеката върху недвижимите 
вещи може да бъде видяна от всеки заинтересован. 

Ипотечен кредит Заем, предназначен да се използва за закупуване или 
строеж на недвижим имот или земя с ипотека като 
обезпечение. 

Овърдрафт /превишаване на 
наличност по банкова сметка 
при договорен кредитен 
лимит/ 

Банковият овърдрафт е може би един от най-
популярните начини за получаване на кредит. Сметката 
за заплати служи като кредитна сметка. Сумата по 
сметката, по която се получава заплата или друг 
постоянен доход, може да се договори да бъде 
превишена, като от банката се задават определени 
условия. Това е сумата, която клиентите могат да 
получат като заем за определен период, обикновено 
месец. За договорения лимит се начисляват такси и 
лихви. Тези такси и лихви обичайно са по-високи, 
отколкото при потребителски заем. 

Невъзможност за 
издължаване на 
погасителните вноски 

За невъзможност за плащане/издължаване на кредита 
се говори, когато вземането срещу кредитополучателя 
е несъбираемо. Това означава, че кредиторът няма да 
получи нищо от неизплатения дълг. 

Лихвар Разговорно това са хитри, съмнителни хора, които 
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предоставят пари на длъжници с лоша 
кредитоспособност при много високи лихви. При 
неплащане на задълженията невинаги се спазват 
законово предвидените начини за събиране на 
задълженията.  

Частично погасяване на 
кредитен лимит при плащане 
с кредитна карта 

Ако плащам с кредитна карта, имам възможност да 
издължа заетата сума на вноски. Това означава, че не 
трябва да погася изцяло задължението по кредитна 
карта следващия месец, а само минималната вноска 
(например 10% от общата сума). 
Начислената лихва за това обикновено е по-висока, 
отколкото при овърдрафт по сметка. 

Кредитен посредник 
/консултант/ 

Кредитен консултант посредничи при заеми между 
банкови институции и кредитополучатели. За работата 
си получава комисионна обикновено от банковата 
институция. В този случай банката начислява 
комисионна на кредитополучателя като част от 
договора за заем. 

Лизинг Терминът е с английски произход и означава „под 
наем“. Това обаче няма нищо общо с традиционния 
договор за наем. При лизинг лизингодателят отдава 
под наем обект (например автомобил, ...) на 
лизингополучателя за определен времеви отрязък. 
Лизингодателят може да поиска първоначална вноска 
или заплащане на остатъчна сума в края на периода. 
Вещта принадлежи на лизингодателя до окончателното 
приключване на сделката. Всички възникнали щети 
трябва да бъдат заплатени от лизингополучателя. По 
правило лизингополучателят може да се откаже от 
договора предсрочно (или като заплати неустойка). 

Бърз онлайн кредит Заем, който се тегли при използване на отдалечена 
връзка напр. интернет. След въвеждане на личните 
данни се извършва кредитна проверка. Ако 
кредитоспособността отговаря на изискванията на 
банката, заемът се отпуска в рамките на конкретно 
определен времеви отрязък и парите се превеждат по 
сметка, посочена от кредитополучателя. 

Заложна къща От заложна къща мога да взема пари назаем за кратко 
време срещу предоставени вещи (бижута, кола или 
други вещи). Получавам запис на заповед. Във всеки 
случай сумата винаги е по-малка от стойността на 
депозита. На определената дата за погасяване трябва 
да платя целия дълг (включително такси и лихви), за да 
си върна депозита. Ако това не е възможно, срокът 
може да се удържи по договореност, но след плащане 
на лихвите и таксите. След това ще бъде издаден нов 
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документ. Ако не мога да платя, може да бъде 
определен кратък гратисен период. Ако не мога да 
платя отново, депозитът ми ще бъде продаден. Ако 
остане нещо от продажбата след приспадане на 
разходите на заложния посредник, ще получа тези 
пари. 

Потребителски кредит Заем, който е насочен към физическите лица без да е 
необходимо да се посочва целта на ползване.  Срокът и 
лихвеният процент се договарят и отново се обвързват 
с кредитоспособността на длъжника. 

Стоков кредит - купуване 
стоки на кредит 

Покупката на стоки на предварително определени 
вноски е търговски кредит. Купувам определен артикул 
и го получавам веднага. Въпреки това ще платя 
покупната цена на отделни вноски. За това (както и при 
други заеми) се начислява лихва. Стоката все още 
принадлежи на продавача до изплащане на последната 
вноска. Стоковият кредит може да бъде сключен 
директно с продавача. През последните години обаче 
много продавачи работят директно с банка. 
Продавачите действат почти като кредитен брокер (но 
без комисионна). Вашето предимство - веднага 
получавате покупната цена от фирмата, която обичайно 
е  сключила предварителен договор с банка или друг 
кредитен посредник. Посредникът носи риска от 
неизпълнение на кредита. 

Обезпечения Обезпечението се използва за гарантиране на кредитни 
транзакции. Ако заемът не е погасен или е погасен 
само частично, се използва това обезпечение. Ако става 
въпрос за материални вещи (земя, къщи, златни 
кюлчета, ...), те се продават. Ако след погасяването на 
дълга останат пари, те ще бъдат дадени на 
собственика. Ако това е лично задължение (например 
гаранция), това лице ще бъде помолено да плати 
неизплатения дълг. 

Лихви Лихвата е таксата, която трябва да се плати за взети 
назаем пари. Например лицето „Б“ получава кредит от 
2000 евро при 5 % лихва за 120 дни. Лихвата се 
изчислява по формулата за проста дневна лихва: 

Z = K * P * T / 100 * 360 

Където: 

Z е сума на лихвата (в лева или евро),  
P -  лихвен процент,  
K - сума на заема и  
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T - брой дни. 

Обикновено броят на дните е 360. 

В нашия пример, сумата, която лицето „Б“ трябва да 
плати като лихва е 33,33 евро, или: 

Z = 2.000 * 5 * 120 / 100 * 360 = 33,33 евро 
Сложна лихва Бъдеща стойност на парите (Future Value - FV)  – 

смисълът се крие в нарастването на стойността на 
парите, с които разполагате в настоящия момент. 
Бъдещата стойност е стойността на инвестирания 
капитал за определен период. За определянето й 
трябва да са известни: първо, сумата на инвестираните 
сега средства; второ, годишната норма на 
възвръщаемост и трето, продължителността на 
периода (времето). Бъдещата стойност може да бъде 
изчислена като се използва проста или сложна лихва. 
Най-често за целта се използва сложната лихва. 

 
Където: 
FV  e бъдещата стойност на парите; 
PV - настоящата стойност на средствата, с които 
разполагаме в момента. 
r - лихвен процент (нормата на възвръщаемост). 
 

Изразът   се нарича сложнолихвен фактор. 
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